پنج شنبه 39/8/10

تاریخ  ،ساعت ،مکان

جمعه 39/8/2

ظهر

بعداز ظهر

عصر

شب

ظهر

بعدازظهر

عصر

شب

01-00

03:91-01

08- 03:91

21-08:91

01-00

03:91 -01

08-01

21-08

آمفی تئاتر

-01
01:51

مراسم افتتاحیه

-01:51
03:11

سخنران اول :آقای کامران
صفامنش (جان مایه شهر)

-03:11
03:21

سخنران دوم :آقای کمال
اطهاری(حق شهروندی در
برنامه ریزی شهری )

باغ موزه قصر

البی آمفی تئاتر

- 01:91
08:01

شهر برای شهروندان(
مدیر پنل :خانم گیتی
اعتماد)
اعضای پنل :خانم حاجیه
فالح و اقای سهراب
مشهودی

-08:01
08:91

معرفی جشنواره باغ
تهران(خانم سارا کمال
وند)

-01
01:51

نمایش فیلم مستند
" شهری شدن"
کارگردان
گری هوستویت

01:51
03:11

03:11
03:91

فیلم مستند "تجدید حیات پایتخت" کارگردان سعید پور
اسماعیلی ،تهیه کننده :محسن رمضان زاده

میراث معماری تهران مدیر پنل :آقای اسکندر
مختاری
پنل گفتگو
آقای پیروز حناچی و آقای محمد حسن طالبیان

سخنران اول :آقای مهدی علیزاده(معماری معاصر ایران)

فیلم داروخانه زهره نو(نگار فرجی،
فیلم مستند)

-08
08:01

سخنران دوم :آقای اسکندر مختاری(میراث معماری
تهران)

پخش سخنرانی به صورت زنده-ویدئو

پخش سخنرانی به صورت زنده-ویدئو

بازی سین  -جیم

بازی سین  -جیم

حیاط اصلی
08-01:91



20-21

-03:91
21

موسیقی سنتی


پخش ویدیو آرت عکس



سرو خوردنیهای تهران  -فروش محصوالت فرهنگی تهران ،کارگاه هنری مواد بازیافتی



کارگاه خالقیت کودکان



کارگاه خالقیت کودکان




پرفورمنس صدا در باغ
کارگاه نقاشی




نمایش پرفورمنس
خاطرات جمعی خیابان انقالب

-08
03

نمایش گروه خورشید

گالری

تهران گردی با
دوچرخه

-03:91
01:11

کاشت هفت چنار توسط بزرگان فرهنگ ایران

01:21-01

پذیرایی بین برنامه گفتگو

پرفورمنس صدا در باغ
کارگاه نقاشی
نمایش پرفورمنس
خاطرات جمعی خیابان انقالب

03-08

نمایشگاه آثار مسابقه ی تهران" طراحی دوباره شهر برای پیادگان"

حیاط داخلی مجاور
آمفی تئاتر

پخش ویدیو آرت عکس





20-21

موسیقی جاز

سرو خوردنیهای تهران  -فروش محصوالت فرهنگی تهران ،کارگاه هنری مواد بازیافتی




دروازه دولت ،میدان
فردوسی ،چهارراه ولیعصر

موسیقی جاز

اختتامیه و اعالم نتایج مسابقه تهران

نمایش خیمه شب بازی

نمایشگاه آثار مسابقه ی تهران" طراحی دوباره شهر برای پیادگان"
01-03:91

تهران گردی با
دوچرخه

پذیرایی بین برنامه گفتگو

موسیقی سنتی

