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  مسترداممستردام   ئه ئه  ربوونی مۆسیقا لهربوونی مۆسیقا لهبۆ فبۆ ف ..  .. ""نامۆنامۆ""ی ی   و قوتابخانهو قوتابخانه" " میدیـــامیدیـــا""ی آوردی ی آوردی   آی یانهآی یانه  چاالآییهچاالآییه: :   وهوه   ونه ونه  واڵ بهواڵ به   هه هه  اپۆرتهاپۆرتهڕڕ
  

    
 ۆژی، ڕشدا ه هاوبیآ یهاالآچ  هل نامۆ یقایسۆمی  قوتابخانهو " ــــایدیم "ی آوردی هانی ی هاوآار هب
 یبوون ه ئاماد هب، كداڕۆ آ هل،  آوردیكان هن و خ مندایند هو ژهر ه بۆب 2006-02-25 یوت هكڕ ی همم هش
 یرسۆآ یست هب هم، مستردام ه ئ هل" ــــایدیم "ۆی ه هل، انیآان هك و منای باوك و دا هر لۆ زیآ یه همارژ
، تاح هردار ف هس،  هو ه" ـــایدیم "ی آورد هانی یر هكخڕن  یه ال هتا ل هر ه س هو یهوونكراڕقا یسۆ میربوونف
 آورد و یاگ همۆ آیت هنھا خزم هدا ت هرسۆم آ ه ئی هو ه آردن هل" ـــایدیم "یند هو ژهر هب،  هو هوونكردڕ ی هو هئ
 و ۆ نامی ه قوتابخانۆ بی هآ هرسۆ آیآان یهستیداو پ ه لیند هن هر شو هرانب ه بإ ب ه و بیتآان هشگۆر گهج
  هك ل یه هاشان آورتپ، تب هان دا دیت ه خزم ه ل هو یهشحاۆخپ  هب،  هآردووم  هراه هآان ف هندآارخو
م  ه ئی ووت هو یهوونكراڕ  هو ییهداخ هر هستا نامدار قۆن مام یه ال ه لی موسیقای نامۆ قوتابخانه یووژم

شکی  به "ـــــایدیم "ی آوردی هانی ی هاوآار هبمۆش  و ئه  وه زرا همادالیدن   له2001 سای  یه هقوتاببخان
  وێ فری مۆسیقابن به یانه ده  ی که و کوردانه  بۆ ئه هو هنی هآ هدمستردام   له ئه یه و قوتابخانه تری ئه

  . ری وروبه مستردام و ده کانی ئه  ناوچه ترین شوازی فرکردن له تازه

  
ناوی خۆی  ستائتوان  وونی مۆسیقا دهدا بۆ فرب یه م قوتابخانه شداری بکات له وێ به یهبڕزک  ربه هه
  . شدار بت  به یه ش بۆی هه وره بت و گه  بۆ مندان ده دا پشینه یه م قوتابخانه له، مار بكاتۆت

  . ئۆکۆردیۆن، کالرنت، فلوت، ) ڕیتم (ئیقاع، عود، کیبۆرد، مان که: کان ئامره
، 20زان مان خ ه هیندنكارم خو ه دووۆ و بۆری ئ00، 25 ندآارك خو یهك گر مان ه هۆ ب هآ هرسۆ آینرخ
م  هل، "ــــایدیم "یندامان هئ، ترگی هرد ه وۆری ئ00، 15ك  ساۆب شیمارآردنۆتۆ خۆ بیق هح +  ۆیهری ئ00
  . نخشر هب ه د یه هارپ  هب
  
و گۆشکردنیان   کوردی وره تکردنی منداڵ وگه  خزمهۆ ب هرسۆم آ ه ئی هو ه آردنیآ هر ه سیست هب هومان مگب
  .  وه ینه مان ڕۆشنتر بکه که له تاکو دواڕۆژی گه، لتوری کوردی و که مۆسیقا به
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