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همکاری فريبرز الچينی و پری زنگنه

با  10 شان   "  گل اف نام               " به  آخرین آلبوم فربيرز الچينی با خانم پری زنگنه 
ین آلبـوم نـيز بـه همـراه          سيقی ا نت مو ست        .  شده ا شر  قطعه جدید منت
بوم، هماننـد آلبومهـای        ین آل عات ا ست      . قط يه ا عات آوازی در دست ته قط
بوی دیروز با سرعتی آرامتر تنظيم و اجرا شده و جنبه آموزشی هم دارند.

 

این آلبوم شامل :

1 گل پامچال

2 بارون بارونه

3 شکار آهو

4 عزيز جون - درينه جان

5 تو بيو

6 گل افشان

7 جان جان

8 داي بالل

9 الي الي

10 آيريليخ

 

شده توسط               سازی بدیع و جذابی همراه هستند ، آکورد های استفاده  تنظيم های این آلبوم برای پيانو بوده و با فضا 
شوند تبدیل به یک                  که وقتی با صدای دلنشين پری زنگنه همراه می  فریبرز الچينی نقطه ی عطف این آلبوم هستند 
سایت             www.lachini.com مراجعه کنيد  . به  يد  می توان بوم  شوند       . برای تهييه این آل کار حرفه ای و پراحساس می 
سيقی از                 های مو گام و کتاب یران  شرکت ا طریق  قای الچينی، از  های آ برخی از آلبوم که         ست  کر ا همچنين الزم به ذ

طریق انتشارات سرود و انتشارات پارت در ایران عرضه ميشوند.

 

در انتها می توانيد دموی آهنگ های این آلبوم را گوش دهيد :

Adobe Flash Player not
installed or older than

!9.0.115

آلبوم های فریبرز الچينی منتشر می شود

جاي خالی منوچهر صهبایی را چه آسی پر می آند

فرمان فتحعليان در برج ميالد به صحنه می رود

نوازندگان زن کنسرت فرزند شجریان را لغو کردند

مصاحبه با شاهين نجفی و چند ترانه سرای پاپ

ناصر صبوری، خواننده  قدیمی موسيقی پاپ

راضی نيستم این سرود پخش شود
 Name

E-mail

چهارشنبه, 23 دی 1388 ساعت 20:18

عضویت در خبرنامه
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13:57 1389-03-202+

13:30 1389-02-270

18:17 1388-10-242+

13:00 1388-10-243+

23:34 1388-10-233+

23:23 1388-10-235+

21:52 1388-10-235+

Send

JC omments

موسيقی در برنامه  های صدا و سيما آم شود !

اصرار برای رهبری فخرالدینی عجيب است

عليرضا قربانی در دوالويل پاريس می خواند

 

نظرات: 

7# پگاه

حرف ندارن......د !

saghayegh #6

معرکه است فوق العاده

5# ستاره

goood work , thanks

4# کيارش

عالی ممنون از استاد الچينی

3# غریبه

از این دو بزرگوار بابت این همکاری تشکر می کنم .

2# مریم

عالييييی هستش . چه آهنگ های با خاطره ای

1# سيامک

در این وضعيت موسيقی ما این آهنگ ها آرامش خاصی به من داد ممنون از این دو هنرمند

Refresh comments list

نوشتن نظر

 :نام

 E mail

 Subscribe

آخرین مــــطالب :

گزارش تصویری از کنسرت گروه آریان  .1

گفت و گو با خشايار اعتمادی  .2

کنسرت خواجه اميری اواخر آبان ماه در تهران  .3

پاپ همان آالسيك و فولكلور است  .4

محمد اصفهانی : چرا شکل ساز حرام است؟  .5

آلبوم تصويري- موسيقي رستاك منتشر شد  .6

من هرگز خود را در اوج نديده ام  .7

مــطالب پـــربازدید :

علت بازداشت ساسی مانکن :رقاصی در بازار کيش  .1

"جهان" ساعاتی پيش درگذشت  .2

اولين مصاحبه حبيب  .3

انتشار تيتراژ فاصله ها با صدای لهراسبی  .4

گذری بر زندگی هنری کوروش یغمایی  .5

گفتگوی اختصاصی با "تهی" و آهنگسازش ABZ - قسمت  .6

اّول

عروسک گردانی به نام ترانه سرا  .7

با ما در تماس باشيد :

کپی رایت© 1389 مجله موسيقی پرشيا. کليه حقوق محفوظ است.
استفاده  غير تجاری از مطالب«پرشيامگ»  تنها بر اساس پروانه  کریتيو الیسنس و به  طور مشروط و با ذکر منبع آزاد است.

8/5/2010 همکاری فریبرز الچينی و پری زنگنه

persiamag.com/…/426-fariborz-lachini.… 2/3



 

8/5/2010 همکاری فریبرز الچينی و پری زنگنه

persiamag.com/…/426-fariborz-lachini.… 3/3


