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  کتاب: 
کتاب زياد است ، مدام بايد کتاب خواند 
  فيلم خارجی:  حضور با بازى پيترسلرز 

يا مرد با بازى پل نيومن  
  فيلم ايرانی:  الك قرمز 

  فيلم روى پرده: طبعا خوب بد جلف
   موسيقی: آثار کارن همايونفر 

   فيلم تئاتر: شكلك کيومرث مرادى  
  گردشگرى:   آدم هاى کنارمان را 

سياحت کنيم، از آنها غافليم
   پديده فرهنگی سال:

 اصغر فرهادى، او پديده کميابی است
 بهترين اتفاق فرهنگی  سال :   براى من  

اجراى کابوس حضرت اشرف
  بدترين اتفاق فرهنگی  سال :عروج 

ناباورانه عباس کيارستمی
  پيشنهاد براى  سال جديد :  ورزش 

کنيم

   کتاب: کليدر

 hacksaw ridge  :فيلم خارجی  

  فيلم ايرانی:  پرده آخر 

  فيلم روى پرده: ماجراى نيمروز  

   موسيقی: مستان سالمت مي کنند 

   فيلم تئاتر: -  

  گردشگرى:   مسافرت به تمام  ايران

   پديده فرهنگی سال: -

 بهترين اتفاق فرهنگی  سال :   -

  بدترين اتفاق فرهنگی  سال :-

  پيشنهاد براى  سال جديد :  به درون 

خودمون بپردازيم

   کتاب: وقتي از دو حرف مي زنم، از چه 
مي گويم؟  موراکامي 

  فيلم خارجی:  دختري در قطار به 
خاطره بازي بي نظير بازيگر زن »اميلی 

برانت«
  فيلم ايرانی:  مادر علي حاتمي 

  فيلم روى پرده: خوب، بد، جلف  
   موسيقی: تمام ناتمام )پالت( 

   فيلم تئاتر: اين تابستان فراموشت 
کردم )فيلم تياتر از خودم(  

  گردشگرى:   شيراز و قزوين
   پديده فرهنگی سال: -

 بهترين اتفاق فرهنگی  سال :   برجام
  بدترين اتفاق فرهنگی  سال :

هجمه به فاطمه معتمدآريا
  پيشنهاد براى  سال جديد :  از همه چي 

راحت تر بگذريم  

   کتاب: خاطرات فرهاد فخرالدينی 
»شرح بی نهايت«

  فيلم خارجی:  الاللند 
  فيلم ايرانی:  فروشنده - ماجراى نيمروز 

  فيلم روى پرده: -  
   موسيقی: طريق عشق استاد 
شجريان و استاد مشكاتيان 

   فيلم تئاتر: سنگ در جيب هايش  
  گردشگرى:   

جنگل هاى استان گلستان
   پديده فرهنگی سال: -

 بهترين اتفاق فرهنگی  سال :
   اسكار دوم اصغر فرهادى

  بدترين اتفاق فرهنگی  سال : 
درگذشت استاد فرهنگ شريف

  پيشنهاد براى  سال جديد : 
بيشتر کتاب بخوانيم

   کتاب: دود / حسين سناپور 
  فيلم خارجی:  زوتوپيا

  فيلم ايرانی:  مجموعه فيلم هاى عباس 
کيارستمی 

  فيلم روى پرده: خانه اى در خيابان 
چهل و يكم - خوب بد جلف  

   موسيقی: - 
   فيلم تئاتر:  -  

  گردشگرى:   جزيره هرمز
   پديده فرهنگی سال: »هفت« 

نفرت انگيز
 بهترين اتفاق فرهنگی  سال :   

اسكار دوم اصغر فرهادى
  بدترين اتفاق فرهنگی  سال : 

درگذشت عباس کيارستمی
  پيشنهاد براى  سال جديد :  

جشنواره جهانی فيلم فجر

   کتاب: زيستن براى بازگفتن مارکز
  فيلم خارجی:  رستگارى در شوشنگ 

  فيلم ايرانی:  ابد و يك روز 
  فيلم روى پرده:

 خانه اى در خيابان چهل و يكم  
   موسيقی: 

آلبوم هاى موسيقی بی کالم ايرانی 
   فيلم تئاتر: مكبث  

  گردشگرى:     خانه امين زاده  در 
شوشتر، چهارطاقي، خانه مستوفي، پل 

بند لشكر و پل بند گرگر و ...
   پديده فرهنگی سال: -

 بهترين اتفاق فرهنگی  سال :  اسكار 
دوم اصغر فرهادى

  بدترين اتفاق فرهنگی  سال :لغو 
کنسرت ها

  پيشنهاد براى  سال جديد :  احترام به 
محيط زيست و رفتن به دل طبيعت

    کتاب:
 روزى تو خواهی آمد )پرويز دوايی(

  فيلم خارجی:  ستيغ هك ساو 
  فيلم ايرانی:  ابد و يك روز 
  فيلم روى پرده: مفت آباد  

   موسيقی: جاجيت سينگ 
   فيلم تئاتر: شلتر  

  گردشگرى:   رباط زين الدين
   پديده فرهنگی سال: سعيد روستايی

 بهترين اتفاق فرهنگی  سال :   
درگذشت عباس کيارستمی

  بدترين اتفاق فرهنگی  سال :اسكار 
دوم اصغر فرهادى

  پيشنهاد براى  سال جديد :  پيش 
به سوى طبيعی کردن زندگی

   کتاب: ديدار به قيامت اثر پير لومتر
  فيلم خارجی:  الاللند 

  فيلم ايرانی:  فروشنده 
  فيلم روى پرده: ماجراي نيمروز  

   موسيقی: 
نسيم وصل. شجريان  و مشكاتيان 

   فيلم تئاتر: 
جنايت و مكافات ايمان افشاريان  

  گردشگرى:   -
   پديده فرهنگی سال: 

ساخت و راه اندازي سالن هاي خصوصي 
تئاتر در تهران و نگاه اميدوارانه 

راه اندازي در بقيه شهرهاي ايران
 بهترين اتفاق فرهنگی  سال : 

  جايزه اسكار فيلم فروشنده
  بدترين اتفاق فرهنگی  سال 
:درگذشت عباس کيارستمي
  پيشنهاد براى  سال جديد :

تماشاي تئاتر در سالن هاي متنوع 
کشور و ارج گذاشتن به اين هنر واال

پرواز همای )خواننده(حسین پاکدل)بازیگر(

 امیر رضادالوری )بازیگر(

 بهاره رهنما ) بازیگر(

 

 ساالر عقیلی )خواننده(

کیوان کثیریان

 کیوان ساکت

هوشنگ گلمکانی

مهدی پاکدل

  پیشنهادهای نوروزی اهالی هنر  در حوزه های مختلف فرهنگی

    کتاب:
 ماهی سياه کوچولو صمد بهرنگی

  فيلم خارجی:  
 هاچيكو )داستان يك سگ(

  فيلم ايرانی: 
 بچه هاى آسمان مجيد مجيدى 

  فيلم روى پرده: -  
   موسيقی: کارهاى رابی ويليامز 

   فيلم تئاتر: 
روزنه آبی نوشته اکبر رادى  
  گردشگرى: کويرهاى ايران

   پديده فرهنگی سال: 
کنسرت هماى و عالم

 بهترين اتفاق فرهنگی  سال :   -
  بدترين اتفاق فرهنگی  سال :

اتفاق فرهنگی بد نيست
  پيشنهاد براى  سال جديد :  - 


