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અમદાવાદ ખૂબ સરસ શહેર છે. આઠ
વર્ષ પહેલાં હું અહીંયા આવ્યો હતો.
આજની તારીખે પણ હું જીવનમાં સંઘર્ષ
કરવામાં માનું છું અને કરી પણ રહ્યો છું.
} સમીર

અત્યાર સુધી પ્રિયંકાએ પોતાની ફિલ્મ નથી જોઇ | 06

કાર્નિવલની
રોશનીમાં રમતું
નગર...!

News
Flick
કરણસિંહ પરમાર

કાંકરિયા કાર્નિવલનો બીજો દિવસ
અમદાવાદીઓ માટે યાદગાર રહ્યો
હતો. જેમાં ઓરકેસ્ટ્રા ટ્યૂનિંગ, ડાન્સ
પરફોર્મન્સ અને લાઈટ એન્ડ સાઉન્ડ
શો મુખ્ય આકર્ષણ રહ્યાં હતાં. આ
સાથે નો સ્મોકિંગ સબ્જેક્ટ ઉપર 30
જેટલા યંગસ્ટર્સનું માઈમ પરફોર્મન્સ
પણ ઓડિયન્સને ખૂબ ગમ્યું હતું.
જોકે, આ બધામાં અમદાવાદીઓને
સ્મોકિંગ પરનું માઈમ પરફોર્મન્સ
ખૂબ પસંદ પડ્યું. ત્યારબાદ ધન્યધરા
ગુજરાતની કાર્યક્રમમાં લોકડાયરાની
રંગતે જમાવટ કરી. ઠંડા માહોલમાં
ઉષ્મા ઉમેરી. સાથે-સાથે સ્ટેજ-1
ઉપરથી બંકિમ પાઠકે હિન્દી સોંગના
તાલે શ્રોતાઆેને ડોલાવ્યા હતાં.
(વધુ અહેવાલ માટે જુઓ પેજ-4 પર)

સાબરમતી ફેસ્ટમાં
કિર્તીદાન ગઢવી
સિટી રિપોર્ટર
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6થી 10 જાન્યુઆરી દરમિયાન
સાબરમતી ફેસ્ટિવલનું આયોજન
થઈ રહ્યું છે તેના ભાગ રૂપે 28
ડિસેમ્બરે સાંજે 7 વાગે લોકગાયક
કિર્તીદાન ગઢવીનો કાર્યક્રમ રજૂ
થશે. આ કાર્યક્રમ વી.એસ.સ્મશાન
ગૃહ પાસે યોજાશે.

8 જાન્યુ.થી ‘સાહિત્ય કુંભ’નો શુભારંભ

ત્રણ દિવસના લિટરેચર ફેસ્ટમાં 50થી વધુ સેશન અને 100 કરતાં વધારે વક્તાઓ ભાગ લેશે

લિ

ટરેચર લવર્સ માટે છેલ્લા બે વર્ષોથી યોજાતો ગુજરાત લિટરેચર ફેસ્ટિવલ આ વખતે 8 જાન્યુઆરીથી શરૂ થઈ રહ્યો છે. કનોરિયા સેન્ટર ફોર આર્ટ અને હઠીસિંઘ વિઝ્યુઅલ સેંટર ખાતે યોજાનારા
ત્રણિવસીય આ ફેસ્ટિવલમાં 50થી વધારે સેશનમાં 100 કરતાં વધારે વક્તાઓ ભાગ લેશે. આ વખતે લિટરેચર ફેસ્ટની થીમ ‘ફિલ્મ એ નવું સાહિત્ય છે’ તે રખાઈ છે. લિટરેચર ફેસ્ટિવલમાં માટે લોર્ડ
મેઘનાદ દેસાઈ, અંજુમ રજબ અલી, મયુર પૂરી, મિહીર ભૂતા, શ્રીરામ રાઘવન, પુષ્પેશ પંત, પ્રશાંત પંજિયાર, ગીત શેઠી, વિનોદ ભટ્ટ, ઈલા ભટ્ટ વગેરે હસ્તિઓ ભાગ લેશે.
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} સવારે 9 વાગે-મોર્નિંગ સૂર, કિન્તુ ગઢવી ડોલાવશે.
} 11.15થી 12.30- ‘ફિલ્મ એ નવું સાહિત્ય છે’ પર
લોર્ડ મેઘનાદ દેસાઈ, અંજુમ રજબલી, રીટા કોઠારી
વાત કરશે.
} બપોરે 1.30થી 3- વાર્તા ગુરુની વાતો: જેમાં રજનીકુમાર
પંડ્યા, મધુરાય, યશવંત મહેતા, વિષ્ણુ પંડ્યા વાત કરશે.
} મધર ટંગ અને અધર ટંગ: જેમાં માતૃભાષા અને અન્ય
ભાષા બંનેમાં સર્જનાત્મકતાની સીનર્જી પર મયુર પૂરી
અને ઈવી રામકૃષ્ણન ભાગ લેશે.
} માસ્ટર ક્લાસમાં અંજુમ રજબલી ફિલ્મ લેખન શીખવશે.
} બપોરે 3થી 4.30- સેવાનિષ્ઠ જીવનનો નિચોડ એટલે
ઈલાબહેનનો અનુબંધ: ઈલા ભટ્ટ અને રિના જાબવાલા
વચ્ચે સંવાદ. તે પછી ફોક બન્યું પોપમાં યોગેશ ગઢવી,
પિનાકી મેઘાણી, હેમુ ગઢવી અને પ્રશાંત જાદવ ભાગ
લેશે. જ્યારે ટીવી સિરિયલ એટલે વિઝ્યુઅલ સાહિત્ય
સેશનમાં સંજય ઉપાધ્યાય, રૂપા મહેતા અને બિનિતા
દેસાઈ સંવાદ કરશે.
} સાંજે 4.30થી 6 લોર્ડ મેઘનાદ દેસાઈ સાથે વાતચીત.
} સાંજે 6-‘ગુંગા પહેલવાન’ના અમદાવાદી સર્જકો સાથે
અભિષેક જૈનની ગોષ્ઠી
} સાંજે 7.30થી- અમદાવાદના ઉગતા ગાયક આદિત્ય
ગઢવીની ગુજરાતી ફ્યુઝન મ્યુઝિકલ ઈવનિંગ

આઇઆઇટીમાં
યોજાશે લિડરશિપ
કોન્કલેવ

સિટી રિપોર્ટર
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8 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર
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ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ
ટેકનોલોજી,
ગાંધીનગરમાં
દુનિયાભરના
જાણીતાં
એકેડેમિશિયન્સ
અને
ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ્સ લિડરશીપ અને
એકેડેમિક એક્સલેન્સ પર ચર્ચા
કરશે. આ માટે ઇન્સ્ટિટ્યુટની
પાંચમી એકેડેમિક એડવાઇઝરી
કાઉન્સિલનું આયોજન 28મી
ડિસેમ્બરે તેમજ 6ઠ્ઠી લિડરશીપ
કોન્ક્લેવનું આયોજન 29મી
ડિસેમ્બરે કરાયું છે. આ બંને
કાર્યક્રમોમાં
અમેરિકાની
વોશિંગ્ટન યુનિવર્સિટી, ક્લેમસન
યુનિવર્સિટી, યુનિવર્સિટી ઓફ
વિસકોન્સિનમેડિસન,
સ્ટેટ
યુનિવર્સિટી ઓફ ન્યૂયોર્ક અને અન્ય
યુનિવર્સિટીઝ જેવી કે પોર્ટુગલની
લિસબોન યુનિવર્સિટી ઇન્સ્ટિટ્યુટ
અને દિલ્હીની આઇઆઇટીનાં
જાણીતાં પ્રોફેસર્સ ભાગ લેશે. આ
ઉપરાંત વિદેશ અને ભારતની
જાણીતી કંપનીઓનાં મેનેજીંગ
ડાયરેક્ટર્સ અને સીઇઓ પણ
હાજરી આપશે. જેમાં ફેકલ્ટી
અને વિદ્યાર્થીઓને સપોર્ટ માટેનાં
રિસોર્સિસ અંગેની ચર્ચ પણ થશે.

} GLFની જાહેરાત કરતા (ડાબેથી) િનહારીકા શાહ, સમ્કિત શાહ, રાજેન્દ્ર પટેલ અને અિભષેક જૈન
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9 જાન્યુઆરી, શનિવાર

} સવારે 10થી 11.45-બ્લોકબસ્ટર 2015:
જે ગુજ્જુ ફિલ્મોએ વર્ષ ગજવ્યું તેના પર
અભિષેક જૈન, ઈશાન રાંદેરિયા, વૈશલ
શાહ, વંદન શાહ, સંજય શાહ વાત કરશે.
} જાણો એરિસ્ટોટલની દલીલ કરવાની અને
જીતવાની કળા શર્મિલા સાગરા પાસેથી.
} 11.45 થી 1- ગુજરાતી ગઝલના ગાલિબમરીઝ વિશે જીગ્નેશ મેવાણી,સૌમ્ય જોશી.
} વેવાણ તમારી વાતો મોટી...અંદર
પોલંપોલ..ફટાણા, લગ્નગીતોની મજા.
} બપોરે 2 થી 3.30- તડકા મારકે-જ્યારે
સ્વાદ સર્જે છે સાહિત્ય: પુષ્પેશ પંત, અરૂણા

જાડેજા અને અભય મંગળદાસનો સંવાદ.
} સાડી, સાહિત્ય અને સમાજ: જેમાં અર્ચના
શાહ, કાજલ ઓઝા વૈદ્ય, નિહારીકા શાહ
અને બર્ષા ભાગ લેશે.
} માસ્ટર ક્લાસ: શ્રીરામ રાઘવન પાસેથી
ફિલ્મ રાઈટિંગની કળા જાણો.
} સાંજે 5.30થી 7-અલગ ઔર અસરદાર:
રંગીન રાજસ્થાનની સંગીન ભાષા પર પ્રો
દેવ કોઠારી અને શ્યામ મહર્ષી વાત કરશે.
} રાત્રે 7થી 8.30-ગુજરાતી ખમીરથી દરિયા
જીતનારી સબળા એટલે કચ્છની કેપ્ટન
કબી નાટકનું વાંચન અદિતી દેસાઈ કરશે.

10 જાન્યુઆરી, રવિવાર

} સવારે 10થી 11.30: ઉગતા અમદાવાદી લેખકોનું સાહિત્ય જેમાં ઐશ્વર્યા
દુધિયા, અનિતા નાયર, અનુષ્કા જોશી અને ઈશાન પંડ્યા. ભાષા ગુજરાતી
હોય કે ન હોય પણ અભિવ્યક્તિમાં આધુનિક યુવાનોના વિચારો ચોક્કસ
ગુજરાતી છે તેના પર વાત કરશે.
} દુર્લભ ફોટોગ્રાફનું પ્રદર્શન અને ફોટોગ્રાફર પ્રશાંત પંજીયાર સાથે
નવજીવનના ટ્રસ્ટી વિવેક દેસાઈનો સંવાદ
} ગીતની સક્સેસ ગાથા: જેમાં ગીત શેઠીનો રાજરમણ સાથે સંવાદ રજૂ થશે
} બપોરે 11.30થી 1 - માયથોલોજીની મહાનાયક મહિલાઓ: જેમાં મલ્લિકા
સારાભાઈ અને કાજલ ઓઝા વૈદ્ય ભાગ લેશે. તે પછી ગાંધારીનું અદિતી
દેસાઈ વાચિકમ કરશે.
} વરૂણ ગ્રોવરનો માસ્ટર ક્લાસ અભિષેક જૈન સાથે.
} બપોરે 2થી 3.15 - સાહિત્યને બોલિવુડનો બૂસ્ટરડોઝ જેમાં પ્રાદેશિક સાહિત્ય
વિશ્વના ખણ
ૂ ે ખણ
ૂ થે ી પહોંચે છે હિન્દી ફિલ્મોના માધ્યમથી તે વાત પર મયુર
પૂરી, રામ રાઘવન, વરૂણ ગ્રોવર અને મિહિર ભુતા ચર્ચા કરશે.
} સાંજે 5.15થી 6.45 - વિનોદભાઈની કાતર: હાસ્યકાર વિનોદ ભટ્ટ
શબ્દોની કાતરથી સૌને કદ પ્રમાણે વેતરશે અને કદ માપશે ઉર્વિશ કોઠારી
અને પ્રીતી દાસ.

