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United U.S. 7th Fleet තූර්ය වාදක වෘන්දය Colombo Wind Orchestra වාදය වෘන්දය 

සමගින් සංගීත හුවමාරුව සඳහා සහකයෝගකයන් කටයුතු කරයි 
 

ඔක්කතෝබර් 14 වැනි දින, කකාළඹ දී - එක්සත් ජනපද්ය නාවික හමුද්යාවේ හත්ෙැනි බලඇණි 
තූර්යොද්යක ෙෘන්ද්යය ෙන 7th Fleet Band සහ Colombo Wind Orchestra ොද්යය ෙෘන්ද්යය 
ඔක්වතෝබර් 12 ෙැනි දින මාර්ගගත ක්රමවේද්යයට වනාවහාත් ෙර්ුෙල් ක්රමයට සංගීත 
සම්මන්රණයක් පෙත්ෙන ලදී. එහි දී ලී නළා සහ පිත්තල ආශ්රවයන් නිමැවූ සංගීත භාණ්ඩ 
වකවරහි අෙධානය වයාමු කරමින් සුසර කිරීම හා නඩත්තුෙ ද්ය එවේවලහි සකස් කරගැනීම් ද්ය 
සම්බන්ධවයන් උසස් පුහුණුෙ ඇතුළත් විය. තමන්වේ නිර්මාණාත්මක ද්යැනුම සහ ශකයතා 
තෙදුරටත් පුළුල් කරගනිමින්, තමන්වේ සංගීතමය සාරධර්ම, සංස්කෘතිය සහ සම්රද්යායන් 
පිලිබිඹු කරන්නට වමම හුෙමාරුෙ හරහා සංගීතවේදීන්ට අෙස්ථාෙ සැලසිනි. 
 
වමම ෙර්ුෙල් සංගීතමය හුෙමාරුෙ පෙත්ෙනු ලැබුවේ, 2021 ජූනි මස සතියක් පුරා 
වගාඩබිමින් දුරස්ෙ පැෙැත්වූ බහුපාර්ශවීය අභයාස මාලාෙක් ෙන සහවයෝගීතාෙය සූද්යානම සහ 
පුහුණුෙ පිළිබඳ පෙත්ෙනු ලබන බහුපාර්ශවීය නාවික අභයාසවේ  (CARAT) දිගුෙක් 
ෙශවයනි. ඔවුන් අතර ඇති අඛණ්ඩ මිරත්ෙය අගය කිරීම සඳහා එක්සත් ජනපද්ය 7th Fleet 

ොද්යය ෙෘන්ද්යවේ එක් උප කණ්ඩායමක්ෙන Orient Express කණ්ඩායම පියාඹන්නට උගනිමු 
(Learn to Fly) යන නමින් සංගීතමය තිළිණයක් ොද්යනය කළහ. 
 
Colombo Wind Orchestra හි සංගීතමය තිළිණය ෙශවයන් සාම්රද්යායික සිංහල ගීත සහ 

නර්ථන සංගීතය ඇතුළත් මිශ්ර සංගීත ොද්යනයක් ඉදිරිපත් කරන ලදී. වකෝවිඩ්-19 වහ්තුවෙන් 
සුරක්ිතභාෙය සඳහා අනුගමනය කළයුතු ක්රියාමාර්ග අනුෙ යමින් ොද්යය ෙෘන්ද්යවේ 
සාමාජිකයින් තනි තනිෙ තම වකාටස් ොද්යනය පටිගත කර ඒො සම්මිශ්රණය කිරීවමන්, ශ්රී 

mailto:AngelicaB@state.gov
http://lk.usembassy.gov/


ලංකාවේ විවිධ සංස්කෘතීන් නිවයෝජනය වකවරන වකාටස් තුනක් සහිත මිශ්ර සංගීත ොද්යනයක් 
ඉදිරිපත් කරන ලදී. 
 
ශ්රී ලංකාෙත් එක්සත් ජනපද්යයත් ජපානයත් අතර වූ ඉහත කී බහුපාර්ශවීය අභයාසය අෙසාන වී 
මාස තුනක් ගත වී ඇතත්, සමාන අද්යහස් ද්යරන එම හවුල්කරුෙන් අතර සිදු වූ වමම සංස්කෘතික 
හුෙමාරුවෙන්, අතිශයින් ශක්තිමත් වූ මිනිස් සබඳතා සහ රජාතන්රොදී වද්යරටක් අතවර් ඇති 
වපාදු සාරධර්ම සංවක්තෙත් වෙයි. 
 
 


