همایون شجریان
همایون شجریان ,فرزند چهرهی شاخص موسيقي ایران – استاد محمدرضا شجريان – در  13اردیبهشت
 3131در تهران در خانوادهای سرشار از موسيقی چشم به جهان گشود .از کودکی عالقه به موسيقی و
ریتم در او نمایان بود تا با تشخيص پدر نزد استاد بیهمتای تنبک شادروان ناصر فرهنگفر به فراگيری
تکنيک و شناخت ریتم که اساس موسيقی است پرداخت و چند سالی هم نزد جمشيد محبی ادامه داد.
از ده سالگی در کنار خواهران خود نزد پدر آواز را شروع کرد و تکنيک آواز و صداسازی را بصورت فشرده فرا
گرفت.
در همان زمان به هنرستان موسيقی رفت و کمانچه را به عنوان ساز تخصصی خود انتخاب کرد و در خارج
از هنرستان به ادامهی فراگيری آن نزد اردشير کامکار پرداخت .از سال  3131پدر و گروه آوا را در
کنسرتهای آمریکا  ,اروپا و ایران با تنبک همراهی کرد و از  3131به بعد در صحنهی کنسرتها با پدر
همخوانی را آغاز نمود.
همایون در چندین دوره کنسرتهای خارج از كشور با بزرگان موسيقی ایران به صحنه رفته است .برنامهی
نسيم وصل به آهنگسازی محمدجواد ضرابيان  ,اولين برنامهای است که همایون به تنهایی خوانندگی آنرا
بعهده دارد.
با آرزوی موفقيت براي او در راه سخت و طوالنی که پيش روی دارد.
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تولد  ,سي و يکم ارديبهشت پنجاه و چهار خورشيدي
آغاز فراگيري آواز به همراهي خواهران  ,نزد پدر
آغاز همکاري با گروه آوا در کنسرتهاي خارج از کشور
اجرا برنامهي «قاصدک» در کنسرتهاي دور اروپا با پدر و پرويز مشکاتيان
شروع همخواني با پدر در کنسرتها
همراهي در اجراي برنامهي نوا و «داد و بيداد» «زمستان» در کنسرتهاي دور اروپا و آمريکا و کانادا
همراهي در اجراي برنامهي «راست پنجگاه» و «مرکبخواني» در کنسرتهاي دور اروپا و کانادا
انتشار اولين آلبوم مستقل با نام نسيم وصل
انتشار آلبومهاي مستقل ناشکيبا و شوقدوست
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