
است كه  یا یقینام گروه موس "ایخن"كار رفته است.  ار بهیران بسیات ایدر ادب "اگرانیخن"سرود و نوا و نغمه و نام  یاست به معنا یرانیكهن و ا یا واژه "ایخُن"
 به عهده دارد.  یملك یآن را پر یسرپرست

در سال  یقیهنر موس زمینهبانوان در  یبروز استعدادها ینه برایجاد زمیزه ایبا انگبانوان،  یقیموس یها شگامان گروهیاز پ یكیعنوان   به "ایخن" یقیگروه موس
 یبرا یو همنواز یبه صورت همخوان ییها و كنسرتنوازندگان و خوانندگان مرد بهره جسته  یاز همكار 1379از سال ن گروه یل شده است. ایتشك 1373

  عموم اجرا كرده است.
 

نه یزم رتازه د ییافته و فضایران دست یا یسنت یقیموس ییاجرا یها وهینه شیزم د دریجد یا به تجربهكند  یخود، تالش م مختلف یدر اجراها "ایخن"گروه 
 د.یجو یز بهره میران نیا یمحل یقیز موسر گاه این مسیدر اارائه كند.  یقیموس

 یا به تجربهتا تالش دارد  "ایخن"گروه  های این گروه سهم دارند. برنامهدر های نو و خالق  دهند كه با اندیشه ای این گروه را جوانانی تشكیل میاكثر اعض
 های مؤثری بردارد. لت موسیقی ایران در احیای آن گامضمن حفظ اصاافته و یران دست یا یسنت یقیموس ییاجرا یها وهینه شیزم د دریجد

 خته شده است.شنا یرانیا یقیموفق موس یها از گروه یكیا به عنوان یخن یقیوسگروه م
 

در مقام خواننده در یک تور اروپایی در  سرپرست گروه خنیا، نخستین بار پری ملكیاجرا در ایران و دیگر كشورها داشته است.  150 بیش از این گروه تاكنون
استقبال  های گروه بانوان، مورد الیتهای این گروه معرف موسیقی ایرانی و فع جرای برنامه پرداخته بود. برنامهكشورهای آلمان، اتریش، سوییس و انگلیس به ا

، راهی پاریس شدند و به اجرای فرانسه "اكول نورمال"وت دانشگاه گروه موسیقی خنیا به دع ،ایرانیان مقیم كشورهای ذكر شده قرار گرفت و در دومین سفر
نظیر فرانسویان  اما استقبال بی رنامه اقدام كرد.ه خنیا، برای اجرای دو ببا دعوت رسمی از گرو "مورا"موسیقی المللی  بینفستیوال  84مرداد  برنامه پرداختند. در

، موسیقی سنتی قبل، در چندین برنامه دیگر بینی شده از های پیش حضور یابد و به خالف برنامه "رانسا" سبب شد كه گروه، همزمان در فستیوال موسیقی شهر
 مندان معرفی كند. ایران را به عالقه

آوریل  13)هایی پرداخت. در همین زمان  چندین شهر آلمان به اجرای كنسرت گروه موسیقی خنیا در یک تور اروپایی در سوییس و 85بهار سال بار دیگر در 
به دعوت سازمان یونسكوی پاریس، گروه موسیقی سنتی خنیا به سرپرستی پری ملكی در سالن شماره دو این سازمان در پاریس به مناسبت میالد  (2006

 .وعلی سینا به اجرای كنسرت پرداختو اعطای جایزه ب)ص( حضرت رسول اكرم 
 باسكرز برن در سوییس حضور یافت. نیز گروه خنیا در جشنواره موسیقی 88در سال 

 
 او یكی از اولین زنان خواننده پس از انقالب اسالمی ایران است.. سال است كه در عرصه موسیقی فعالیت دارد 25پری ملكی سرپرست و خواننده گروه خنیا، 

 به دریافت جایزه نایل آمد. "موسیقیتالش مستمر در عرصه "المللی موسیقی فجر به خاطر  هجدهمین جشنواره بین در وی


