
نوع اقوام مت یو گروه یفرد اتیح یبه رغم تنوع و تکثر، چنان با جلوه ها ران،یمختلف ا ینواح یبوم یقیموس

 توانیمردم م نیرا در ب یاینییآ یرفتارها ایمستحکم داشته که کمتر آداب و مناسک و  وندیپ نیسرزم نیا

بع از منا یکی ران،یمختلف ا ینواح یقیرو موس نیهمراه نشده باشد. از ا یو آواز یساز یقیکه با موس افتی

فرهنگ  یو اجتماع یخیو اتفاقات تار عیوقا یتمام نما نهیکه آ یمنبع شودیمحسوب م یشفاه خیمهم تار

 سامان است. نیمردمان ا یهایوشرح دالور یاسیو س یاجتماع یهاترانه نشیدر قالب آفر ،یقوم

 

 جشنواره: یمحور موضوع

ا ب یبر اشعار حماس یآثار با کالم، مبتن نشیآفر ران،یا ینواح یقیجشنواره موس نیازدهمی یمحور موضوع

 ( است.ی)پهلوان یحماس نیبا مضام یو زبان قوم شیگو

 

 جشنواره: اهداف

 برفرهنگ یمبتن دی( جدینغمات )ملود نشیکشور به آفر ینواح یقیهنرمندان موس بیو ترغ قیتشو ــ

 ندگانیبه آ رانیا ینواح یقیموس یهایژگیبه منظور حفظ و انتقال و ،یبوم ییقایموس

 

 یبوم یقیموس یآثار خلق شده یمناسب، به منظور عرضه یفضا جادیا ــ

 رانیمختلف ا ینواح یقیو گسترش نغمات موس یآواز یقیموس قیبسط و تعم ــ

 ینواح یقیدر موس یهنر نشیو آفر تیموضوع خالق یبررس ــ

 

 جشنواره: یهابخش

 خواهد بود: ریبه شرح ز «یجنب»و  «یاصل»دوره از جشنواره، شامل دو بخش  نیا یهابخش

 

 یاصل بخش

ع بر معاصربودن موضو دی( با تأکی)حماس یپهلوان نیبا مضام ییهامقام نشیبخش؛ آفر نیا یموضوع محور ــ

 است. یشعر به زبان و لهجه بوم

 



 باشد. یقوم لیاص ییقایبر فرهنگ موس یمبتن ستیبایم ییقایلحن موس ــ

 تواندیبخش جشنواره، بهتر است خود، خواننده و نوازنده باشد. بنا به ضرورت م نیشرکت در ا یمتقاض ــ

 داشته باشد. زیهمراه ن ینوازنده

 دییتا و ییقایاز مناطق، بنا به نظر ضرورت موس ینفر باشند؛ به استثناء برخ ۲گروه، حداکثر  یتعداد اعضا ــ

 انتخاب آثار. اتیه

 سال کامل است. یبخش، س نیشرکت در ا یحداقل سن برا ــ

 

بدون  قه،یدق ۲٠تا  ۵مطلوب به مدت  تیفیلوح فشرده با ک یبر رو دیبا ،یفرد متقاض یریتصو یاجرا ینمونه

فرم درخواست شرکت در جشنواره و متن اشعار با ترجمه آن، به  لیهمراه با تکم ،ییویو ضبط استود شیرایو

 .دیل نمایتحو یبه طور حضور ایجشنواره، ارسال  یرخانهیبه آدرس دب یصورت پست

 

 :رانیا ینواح یقیموس یجشنواره نیدهم یرخانهیدب یپست آدرس

 

کرمان،  یقیاول، دفتر انجمن موس یکرمان، طبقه یهنر ـیآباد، مجتمع فرهنگچهارراه طهماسب کرمان،

 ۷۶۱۳۶۷۶۵۵۹ یکدپست

 email: kermanmusicunity@gmail. Com: یکیپست الکترون آدرس

 

 :زیجوا

هر منطقه، توسط  ییخاص اجرا یهایژگیبا توجه به و ،یبندو بدون رتبه دهیها به صورت برگزافراد و گروه ــ

 .شوندیم یداوران انتخاب و معرف ئتیه

 اعطا خواهد شد. یسکه بهار آزاد میو ن کی ر،یبه نفرات منتخب جشنواره، عالوه بر لوح تقد ــ

 شرکت اعطا خواهد شد. یکنندگان در جشنواره، گواهشرکت یبه تمام ــ

 

 :یجنب بخش



تابعه، مطابق با جدول  یهاشهر کرمان و شهرستان یهادر سالن ریبه شرح ز ،ییقایموس یهاگروه یاجرا

 و اعالم خواهد شد. یزیرجشنواره، برنامه یرخانهیکه توسط دب یبندزمان

 

 :یاستان یهاجشنواره دگانیبرگز

در جشنواره، توسط ادارات کل ارشاد  یاجرا یبرا ینواح یقیموس یو استان یامنطقه یهاجشنواره دگانیبرگز

 .شوندیم یمعرفجشنواره  رخانهیها، به دباستان یاسالم

 

 :شکسوتانیپ یاجرا

 بخش، توسط ستاد جشنواره، انتخاب و دعوت خواهند شد. نیا کنندگانشرکت

 .ستیبه ارسال اثر ن یازیبخش ن نیا یبرا ــ

شرکت نکرده  رانیا ینواح یقیموس یدعوت خواهند شد که تا کنون در جشنواره یبخش استادان نیدر ا ــ

 باشند.

 

 مهم: نکات

 است. ۱۳۹۷ نیفرورد ۳۱جشنواره تا  یرخانهیمهلت ارسال آثار به دب ــ

 یهاجشنواره در خصوص دعوت از گروه رخانهیدب یبرا یو ارسال فرم درخواست، تعهد لیصرف تکم ــ

 .کندینم جادیا یمتقاض

 .شودیمحفوظ مانده و به فرستنده، مسترد نم رخانهیدر دب ،یمدارک ارسال ــ

شده از  رفتهیها و نفرات پذگروه یآغاز و اسام ،یآثار ارسال ینمونه یمهلت ارسال آثار، بررس انیپس از پا ــ

 جشنواره، اعالم خواهد شد. یرسم گاهیپا قیطر

قطار،  ایاتوبوس  هیکرا یبر اساس نرخ رسم ،ی/ برون شهر نیو ذهاب ب ابیمربوط به ا ینهیکمک هز ــ

جشنواره، به  ییبه مرحله نها افتگانیراه یو ذهاب درون شهر ابیو ا ییرایاقامت و پذ زیو ن شودیپرداخت م

 عهده ستاد جشنواره است.

 یهایجشنواره به نشان یرسم یهاگاهیپا قیدر خصوص جشنواره، تنها از طر یلیتکم یرسانهرگونه اطالع ــ

 خواهد بود: لیذ



 

www.music.farhang.gov.ir 

www.kermanmusicunity.ir 

 

 جشنواره است. انیمتقاض یبر عهده گاه،یپا نیاخبار و اطالعات ا یریگیپ تیمسئول ــ

در کرمان و در ۳۲۴۶٠۹۸۸ -٠۳۴با شماره تلفن  ران،یا ینواح یقیجشنواره موس نیازدهمی یرخانهیدب ــ

 .شرکت در جشنواره است انیمتقاض یبه سؤاالت احتمال ییپاسخگو یآماده ٠۲۱- ۶۶۷۲۱۱۷٠تهران 


