
 همایون شجریان

اردیبهشت  13در  –محمدرضا شجريان استاد  – ایرانموسيقي ی شاخص  فرزند چهره ,همایون شجریان
از کودکی عالقه به موسيقی و . ای سرشار از موسيقی چشم به جهان گشود انوادهدر تهران در خ 3131

راگيری فر به ف همتای تنبک شادروان ناصر فرهنگ زد استاد بینتا با تشخيص پدر  ریتم در او نمایان بود
. تکنيک و شناخت ریتم که اساس موسيقی است پرداخت و چند سالی هم نزد جمشيد محبی ادامه داد

صورت فشرده فرا سازی را بواز و صداآتکنيک و  واز را شروع کردآاز ده سالگی در کنار خواهران خود نزد پدر 
 .رفتگ

چه را به عنوان ساز تخصصی خود انتخاب کرد و در خارج رستان موسيقی رفت و کمانندر همان زمان به ه
وا را در آپدر و گروه  3131از سال . ن نزد اردشير کامکار پرداختآی فراگيری  از هنرستان به ادامه

ها با پدر  ی کنسرت به بعد در صحنه 3131ایران با تنبک همراهی کرد و از  اروپا و ,مریکا آکنسرتهای 
 .غاز نمودآهمخوانی را 

ی  برنامه. ان موسيقی ایران به صحنه رفته استگشور با بزركهمایون در چندین دوره کنسرتهای خارج از 
نرا آای است که همایون به تنهایی خوانندگی  اولين برنامه, جواد ضرابيان دمهنگسازی محآنسيم وصل به 

 .عهده داردب
 .پيش روی دارداو در راه سخت و طوالنی که براي موفقيت رزوی آبا 
 

 :سالشمار همایون شجریانبخشي از 
  

 خورشيدي سي و يکم ارديبهشت پنجاه و چهار,  تولد 3131
 نزد پدر,  آغاز فراگيري آواز به همراهي خواهران 3131
 هاي خارج از کشور آغاز همکاري با گروه آوا در کنسرت 3131
 نسرتهاي دور اروپا با پدر و پرويز مشکاتياندر ک «قاصدک»ي  اجرا برنامه 3131
 ها شروع همخواني با پدر در کنسرت 3131
 کانادا مريکا وآدر کنسرتهاي دور اروپا و  «زمستان» «داد و بيداد»و نوا ي  همراهي در اجراي برنامه 3131
 کنسرتهاي دور اروپا و کانادادر  «خواني مرکب» و« راست پنجگاه»ي  همراهي در اجراي برنامه 3113
 انتشار اولين آلبوم مستقل با نام نسيم وصل 3111
 دوست هاي مستقل ناشکيبا و شوق ومانتشار آلب 3111
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