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Press Release

కృష్ణా తీరాన అమరావతి విశ్వసంగీత, నృతయ వేడుక

‘పవిత్ర సంగమం’ వేదిక

ఈనెల 10 నంచి 13 వ తేదీవరకు సంసకృతిక సందడి
అమరావతికి ప్రాచురయం, ఆంధ్రుల ఆతిథ్యం
విజయవాడలో ప్రపంచ సాయి సంబరం
అమరావతి, ఫిబ్రవరి 8: నదులే కాదు. అకకడ జాతీయ, అంతరాాతీయ సంగీతాలూ
అనసంధానం కానన్నాయి. అకకడ రండు నదులే కాదు. అనేక న్నట్యయలు ఒకే వేదికమీద సవవడి
చేయనన్నాయి. కృష్ణాతీరాన కళలు ప్రవహంచనన్నాయి. కృష్ణాజిల్లా కండపల్లా సమీపాన ఈనెల
10వ తేదీ నంచి 13 వతేదీవరకు అమరావతి విశ్వసంగీత, నృతయవేడుక కమనీయంగా,
రమణీయంగా జరగనంది.
పవిత్ర సంగమ ప్రాంతం సంగీత, న్నట్య సమలంకృతంగా భాసంచనంది. అనేక కళల
లయాన్వవత ఘోషతో కృష్ణానదీ తీరం తీయగా ఉల్లకికపడే సమయం సమీపిస్తంది. ఒకే వేదిక రండు
మహా ఉతసవాలకు వేదిక కానండట్ం విశేషం. పవిత్ర సంగమం దగగర ఇకకడే ఈనెల 10,11,12
తేదీలోా జాతీయ మహళా పారామంటు సదస్ససన ప్రతిష్ణాతమకంగా న్వరవహంచనన్నారు.
రాజధాన్వ అమరావతికి ప్రాచురయం కల్లపంచట్ం, ఆంధ్రప్రదేశ్  సంప్రాయయ నృతయం ూచచిూడడి,
ఆంధ్రప్రదేశ్  ప్రతేయకతలన ప్రతిన్వధులకు పరిచయం చేయట్ం అమరావతి విశ్వసంగీత, నృతయ వేడుక
ఉదేశేశ్ం. జాతీయ మహళా పారామంట్ సదస్ససకు వచిిన ప్రతిన్వధులకు ఆతిథ్యమిస్తతనే ఆంధ్రప్రదేశ్ 
పరాయట్కం,ఆంధ్రప్రదేశ్  ఆతిథ్యం, కళా సంసకృతిక రంగాల ప్రతేయకతలన చాటిచెపపట్ం ధ్యయయం.
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ఈనెల పదో తేదీ శుక్రవారం సయంత్రం గం. 5 కు స్సందరరామ శ్రోతిగల్ (Sroutigal)
బృందం వారిచే సమవేద పఠనం ఉంటుంది. వేాయలోా సంగీతాన్వా ప్రసతవించే సమవేదం
ప్రతేయకతలన ఈ సందరభంగా వివరిసతరు. సయంత్రం గం. 5.15 న్వ.లకు గోనగంట్ా స్దరులు
సయిబాబు, న్నగరాజుల న్నదసవర కచేరీ ఉంటుంది.
స్సషిర వాాయయలలో స్సన్నదంగా, మంగళవాదయమైన గోనగంట్ా స్దరుల న్నద సరాగాల్లా,
స్సరాగాల్లా కృషావేణి అలలురికికంచి వినే శుభసంధాయ సమయం సమీపిస్తంది. సయంత్రం గం.
6:00కు ఆంధ్రదేశశ్ం తనదంటూ సగరవంగా చాటుకునే ూచచిూడడి కళా ప్రాంగణం నంచి వచిిన
స్సప్రసదధ నరతకి వైజయంతి కాషి కృషామమకు నృతయహారతి ఇసతరు. ఆమ శ్ృతిలయల సవవడులు
ప్రేక్షకులన పారవశ్య సాయికి తీస్సెళళతాయి.
రాత్రి గం.7.15 న్వ.లకు కథ్క్ నృతయ యశ్స్ససన ప్రపంచాన్వకి చాటిన పదమవిభూషణ్ పండిట్
బిరుా మహారాజ్ కళా ప్రదరశన ప్రేక్షకులన సమ్మమహతుల్లా చేయనంది. ఆయన కథ్క్ నృతయరీతికి
సంబంధంచి కాల్లక-బిందదిన్ ఘరాన్నలోా ప్రసదుధలు.
రాత్రి గం.8.20 న్వ.లకు మనస్సపొరలన స్సతారంగా సపృశంచే విఖ్యయత వయొల్లన్
విాయవంస్సలు ఎల్. స్సబ్రహ్మణియం హ్ృదయమైన వాయులీన్నన్వా, కజకిసతన్ దేశశ్ శ్రోతలన
దశాబాేలుగా ఆనందడోల్లకలోా మంచెతుతతునా కజక్ స్టేట్ ఫిల్లంత్రోఫిక్ ఆరకస్ట్ేా వాదయవిన్నయసల్లా
సమిమళితంగా ఆసవదించవచుి.
తన మనోనేత్రంతో సంగీత సగరపు అంచులు చూసన వయొల్లన్ విాయవంస్సడు, ఆంధ్రులు
గరివంచే కళాకారుడు ాయవరం వంకట్సవమి న్నయుడు ఇపుపడు లేకపోవచుి. కానీ వాయులీన్నన్వా
నవయప్రయోగాలతో రాగసరాగాలతో ప్రపంచ వేదికలపై ప్రేక్షకులన అలరించిన వాయులీన
విాయవంస్సడు ఎల్ స్సబ్రహ్మణయం పవిత్రసంగమం దగగర తన వాద విదవతుతన ప్రదరిశంచున్నారు.
పదకండో తేదీ శ్న్వవారం సయంత్రం: గం.5.30 న్వ.లకు వాగ్గగయకారుడు, పదకవితా
పితామహుడు అనామయయ కీరతలనపై వివేక్ సాయశవం ప్రతేయక కారయక్రమం ఉంటుంది. సయంత్రం
గం.6.05 న్వ.లకు విఖ్యయత వైణికురాలు డా. మాధురీదేశవి ‘నవరస వీణ’తో ప్రేక్షకుల మనస్స
మీటుతారు.
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రాత్రి. గం 7.15 న్వ.లకు భారతీయ చలన చిత్ర నేపథ్యగాయన్వ కవితా కృషామూరిత బృందం
లైవ్ షో ఉంటుంది. తెలుగ ప్రేక్షకులకు సవరపరిచితురాలైన కవితా కృషామూరితకి అనేక
విజయవంతమైన గీతాలన ఆలపించిన ఖ్యయతి ఉంది. పవిత్రసంగమం వేదికపై ఆమ పాట్కు
బాలీవుడ్ నృతయ కళాకారిణుల ఆట్తోడై ప్రేక్షకులన అలరించనంది.
రాత్రి గం.8.20న్వ.లకు కృష్ణాతీరంలో ప్రేక్షకలోకాన్వా ఆధాయతిమక తీరం చేర్ిందుకు అనూప్
జలోట్య భజన్నవళితో, గజల్ గానంతో మందుకు వసతరు. ఉతతరాదిన ఇంటింటి న్నదంగా
పలావిస్సతనా అనూప్ జలోట్య భజన తతావన్వా తెలుస్సకునే పుణయకాలం వీక్షకులకు వచిింది.
సంచారంతో కళలన కళామందుంచి విశ్వమంతా పరయటించి భారతీయ జానపద కళల్లా
దేశశ్విదేశశాలోా చాటుతునా కళాకారుడు ూడరాాయస్ బాల్ తన గానంతో, జానపద ధావనంతో
గమమతితసతరు. తరావత విఖ్యయత గాయకుడు, ఆధాయతిమక శైల్లతో ూచడిన ‘స్సర్’గీతాలలో ఖ్యయతి
గడించిన స్సర్ష్ వాడేకర్ కచేరీ ఉంటుంది. ఆయన భారతీయ భాషలలో ఆధాయతిమక
గీతాల్లపనలో ప్రసదుధలు. అనేకమంది సనీ సంగీతదరశకులకు సహాయకుడుగా పన్వచేశారు.
ఇక అక్షరాలకు అాయేల మేడలు కటిే గండె ఊస్సలన విన్వపించే గజల్ ప్రక్రియలో జగమరిగిన
తలత్ అజీజ్ ప్రేక్షకులన రంజింపజేసతరు.
పనెాండవ తేదీ ఆదివారం సయంత్రం గం.5.30 న్వలకు వేల్లకసలతో వేవేల ధావన్నలతో,
ప్రేక్షకుల హ్రషధావన్నలు అందుకునే మృదంగ మాంత్రికుడు ఎల్లా వంకటేశ్వరరావు తనవాదయ
విన్నయసంతో వీనల విందు చేయనన్నారు.
సయంత్రం గం. 6.05 న్వ.లకు ఘట్వాదయ విాయవంస్సడు వికు
విన్నయకరామ్,సవమిన్నథ్న్లు తమ వాదయ విన్నయసలతో అలరిసతరు. రాత్రి గం.7.15 న్వలకు
విఖ్యయత తబల్ల వాదయవిాయవంస్సలు అన్వందో- అనబ్రతా చట్రీాల వాదయగోషిే ఉంటుంది.
ప్రపంచంలో ఆధున్వక డ్రమ్స వాదనంలో, మఖ్యంగా పెర్కకషన్లో ఖ్యయతి గడించిన త్రిలోక్
గరుతు, భారతీయులు గరివంచదగిన దక్షిణ భారత దేశశ్ డ్రమమర్ శవమణిల వాదయం ఆదివారం
రాత్రి 8.గంట్ల 10 న్వమిష్ణలకు ప్రారంభమవుతుంది. రాత్రి గం.9.30 న్వ.లకు ఎల్ స్సబ్రహ్మణియం
ఫ్రండ్స ప్రతేయక కారయక్రమం ఉంటుంది.
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పదమూడో తేదీ మగింపు రోజు స్మవారం సయంత్రం గం.5.30 న్వలకు చాహు (chau
dance) నృతయం చూడవచుి. సయంత్రం గం.6.05 న్వ.లకు వయొల్లన్ దవయం ాయవరం
దురాగప్రసద్, సతయన్నరాయణరావు తమ వాయులీనంతో ప్రేక్షకులన అలరిసతరు. రాత్రి గం.7.15
న్వ.లకు స్లో సస్సకో, జినో ల్లజ్స్టేస్ల గోాబల్ ఫ్యయజన్ సంగీత సమేమళనం యువతరాన్వా
గమమతితంచనంది.
భారతీయ సంగీతాన్వా, విదేశశీ పాప్, రాక్, జాజ్ పరిమళాలు అదిే వినూతా సంగీతంతో
ఆకటుేకునే యువ సంగీతకారుడు స్సబ్రమేన్వయా ప్రదరశన కారయక్రమాన్వకి ప్రధాన ఆకరషణగా
ఉంటుంది. రాత్రి గం. 8.40 న్వ.లకు జలతరంగ్ వాదయంపై మంగళంపల్లా దీపిత మంత్రమగధలన
చేసతరు.
మేఘ మలహరం వళిాపోయి చాల్ల కాలం అయియంది. మేఘాలు లేన్వ లోటున తీరిి రాగవరషం
కురిపించట్యన్వకి, పవిత్ర సంగమాన్వా కళానరాగ సంగమంగా మార్ిందుకు విశ్వ సంగీత
విాయవంస్సలంతా విచేిస్సతన్నారు.
సవరమలు ఏడైన్న రాగాలెనోా ఉంట్యయి. కానీ సమీప భవిషయతుతలో అమరావతి ల్లంటి
విశ్వశ్రేణి రాజధాన్వ ఒకకటే ఉంటుంది. రాష్ట్ర విభజన తరావత ఘనమైన సంసకృతిక, సహతీ
వారసతావన్వా ప్రతిఫల్లంచే అమరావతి పేరు పెటుేకున్వ వడివడిగా ప్రగతివైపు అడుగలు వేస్తంది
నవాయంధ్రం. అమరావతికి ప్రాచురయం కల్లపంచేందుకు మఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చొరవతో ఈ
ఉతసవం కనాలపండువగా, వీనల విందుగా జరగనంది.

