«منظومهخوانی» یکی از شکلهای رایج در موسیقی اقوام مختلف ایران است .مضامین این منظومهها
دربرگیرنده متون کهن ادب فارسی و منظومههای شفاهی موسیقایی مناطق مختلف ایران است .راویان این
منظومهها که در نواحی مختلف ایران با نامهایی مانند عاشیق ،باخشی ،بخشی ،پهلوان ،شائر و ...نامیده می
شوند ،بهعنوان ناقالن فرهنگ گفتاری در انتقال فرهنگ بومی نقش بسزایی دارند.

منظومهخوانی در مناطق مختلف ایران با توجه به بافت فرهنگی هر منطقه ،واجد خصوصیات و ویژگیهای
منحصربهفردی است که حاوی وقایع فرهنگی اقوام مختلف است .اما برخی از مضامین این منظومهها فراتر از
حیطهی قومی مانند منظومه خوانی ادبیات کهن ایرانی است که شامل شاهنامهخوانی در اغلب مناطق ایران،
خیامخوانی در بوشهر ،نظامیخوانی در لرستان و برخی در حیطهی قومی است .از آنجا که این نوع از موسیقی
حاوی مهمترین رپرتوارسازی و آوازی موسیقی مناطق مختلف ایران است« ،دهمین جشنواره موسیقی نواحی
ایران» با محوریت منظومهخوانی و اهداف خاص از ششم تا نهم تیرماه  ۱۳۹۶در کرمان برگزار خواهد شد.

حفظ و انتقال ویژگیهای آیینی موسیقی نواحی ایران به آیندگان ،پاسداری از نغمات قدیمی و مواریث معنوی
و سجایای نهفته در این موسیقی ،فراهمسازی بستر مناسب برای بهدست آوردن بازماندههای موجود و احیای
انواع فرمهای اجرایی موسیقی نواحی ایران از اهداف این دوره جشنواره موسیقی نواحی است.

نمونهی اجرای تصویری گروه یا فرد متقاضی ،باید روی لوح فشرده با کیفیت مطلوب به مدت  ٥تا  ٢٠دقیقه،
بدون ویرایش و ضبط استودیویی ،همراه با تکمیل فرم درخواست شرکت در جشنواره و متن اشعار با ترجمه
آن ،بهصورت پستی به آدرس دبیرخانه جشنواره ارسال یا بهطور حضوری تحویل شود .مدت زمان اجرای
گروهها و نفرات راهیافته به مرحلهی نهایی بخش رقابتی  ٢٠دقیقه خواهد بود.

به نفرات برگزیده جشنواره عالوه بر لوح تقدیر ،یک سکه تمامبهار آزادی و به نوازندهی همراه ،یک نیمسکه
بهار آزادی اعطا خواهد شد .همچنین به تمام شرکتکنندگان در جشنواره ،گواهی شرکت داده میشود.

عالقهمندان برای شرکت در دهمین جشنواره موسیقی نواحی میتوانند آثار خود را به پست الکترونیکی
 kermanmusicunity@gmail.comیا به آدرس دبیرخانه واقع کرمان ،چهارراه طهماسبآباد ،مجتمع

فرهنگیـ هنری کرمان ،طبقه اول ،دفتر انجمن موسیقی کرمان ،کد پستی  ۷۶۱۳۶۷٥٥۹تا  ۳۱اردیبهشتماه
 ۱۳۹۶ارسال کنند.

هرگونه اطالعرسانی تکمیلی درباره جشنواره از طریق  music.farhang.gov.irانجام میشود .دبیرخانهی
دهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران با شماره تلفن  ٠۳۴-۳٢۴۶٠۹۸۸در کرمان و در تهران ۶۶۷٢۱۱۷٠
 ٠٢۱-آمادهی پاسخگویی به سواالت احتمالی متقاضیان شرکت در جشنواره است.

