موسیقی بومی نواحی مختلف ایران ،به رغم تنوع و تکثر ،چنان با جلوه های حیات فردی و گروهی اقوام متنوع
این سرزمین پیوند مستحکم داشته که کمتر آداب و مناسک و یا رفتارهای آیینیای را در بین مردم میتوان
یافت که با موسیقی سازی و آوازی همراه نشده باشد .از این رو موسیقی نواحی مختلف ایران ،یکی از منابع
مهم تاریخ شفاهی محسوب میشود منبعی که آینه تمام نمای وقایع و اتفاقات تاریخی و اجتماعی فرهنگ
قومی ،در قالب آفرینش ترانههای اجتماعی و سیاسی وشرح دالوریهای مردمان این سامان است.

موضوع محوری جشنواره:
موضوع محوری یازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران ،آفرینش آثار با کالم ،مبتنی بر اشعار حماسی با
گویش و زبان قومی با مضامین حماسی (پهلوانی) است.

اهداف جشنواره:
ــ تشویق و ترغیب هنرمندان موسیقی نواحی کشور به آفرینش نغمات (ملودی) جدید مبتنی برفرهنگ
موسیقایی بومی ،به منظور حفظ و انتقال ویژگیهای موسیقی نواحی ایران به آیندگان

ــ ایجاد فضای مناسب ،به منظور عرضهی آثار خلق شدهی موسیقی بومی
ــ بسط و تعمیق موسیقی آوازی و گسترش نغمات موسیقی نواحی مختلف ایران
ــ بررسی موضوع خالقیت و آفرینش هنری در موسیقی نواحی

بخشهای جشنواره:
بخشهای این دوره از جشنواره ،شامل دو بخش «اصلی» و «جنبی» به شرح زیر خواهد بود:

بخش اصلی
ــ موضوع محوری این بخش؛ آفرینش مقامهایی با مضامین پهلوانی (حماسی) با تأکید بر معاصربودن موضوع
شعر به زبان و لهجه بومی است.

ــ لحن موسیقایی میبایست مبتنی بر فرهنگ موسیقایی اصیل قومی باشد.
ــ متقاضی شرکت در این بخش جشنواره ،بهتر است خود ،خواننده و نوازنده باشد .بنا به ضرورت میتواند
نوازندهی همراه نیز داشته باشد.
ــ تعداد اعضای گروه ،حداکثر  ۲نفر باشند؛ به استثناء برخی از مناطق ،بنا به نظر ضرورت موسیقایی و تایید
هیات انتخاب آثار.
ــ حداقل سن برای شرکت در این بخش ،سی سال کامل است.

نمونهی اجرای تصویری فرد متقاضی ،باید بر روی لوح فشرده با کیفیت مطلوب به مدت  ۵تا  ۲٠دقیقه ،بدون
ویرایش و ضبط استودیویی ،همراه با تکمیل فرم درخواست شرکت در جشنواره و متن اشعار با ترجمه آن ،به
صورت پستی به آدرس دبیرخانهی جشنواره ،ارسال یا به طور حضوری تحویل نماید.

آدرس پستی دبیرخانهی دهمین جشنوارهی موسیقی نواحی ایران:

کرمان ،چهارراه طهماسبآباد ،مجتمع فرهنگیـ هنری کرمان ،طبقهی اول ،دفتر انجمن موسیقی کرمان،
کدپستی ۷۶۱۳۶۷۶۵۵۹
آدرس پست الکترونیکیemail: kermanmusicunity@gmail. Com :

جوایز:
ــ افراد و گروهها به صورت برگزیده و بدون رتبهبندی ،با توجه به ویژگیهای خاص اجرایی هر منطقه ،توسط
هیئت داوران انتخاب و معرفی میشوند.
ــ به نفرات منتخب جشنواره ،عالوه بر لوح تقدیر ،یک و نیم سکه بهار آزادی اعطا خواهد شد.
ــ به تمامی شرکتکنندگان در جشنواره ،گواهی شرکت اعطا خواهد شد.

بخش جنبی:

اجرای گروههای موسیقایی ،به شرح زیر در سالنهای شهر کرمان و شهرستانهای تابعه ،مطابق با جدول
زمانبندی که توسط دبیرخانهی جشنواره ،برنامهریزی و اعالم خواهد شد.

برگزیدگان جشنوارههای استانی:
برگزیدگان جشنوارههای منطقهای و استانی موسیقی نواحی برای اجرای در جشنواره ،توسط ادارات کل ارشاد
اسالمی استانها ،به دبیرخانه جشنواره معرفی میشوند.

اجرای پیشکسوتان:
شرکتکنندگان این بخش ،توسط ستاد جشنواره ،انتخاب و دعوت خواهند شد.
ــ برای این بخش نیازی به ارسال اثر نیست.
ــ در این بخش استادانی دعوت خواهند شد که تا کنون در جشنوارهی موسیقی نواحی ایران شرکت نکرده
باشند.

نکات مهم:
ــ مهلت ارسال آثار به دبیرخانهی جشنواره تا  ۳۱فروردین  ۱۳۹۷است.
ــ صرف تکمیل و ارسال فرم درخواست ،تعهدی برای دبیرخانه جشنواره در خصوص دعوت از گروههای
متقاضی ایجاد نمیکند.
ــ مدارک ارسالی ،در دبیرخانه محفوظ مانده و به فرستنده ،مسترد نمیشود.
ــ پس از پایان مهلت ارسال آثار ،بررسی نمونهی آثار ارسالی ،آغاز و اسامی گروهها و نفرات پذیرفته شده از
طریق پایگاه رسمی جشنواره ،اعالم خواهد شد.
ــ کمک هزینهی مربوط به ایاب و ذهاب بین  /برون شهری ،بر اساس نرخ رسمی کرایه اتوبوس یا قطار،
پرداخت میشود و نیز اقامت و پذیرایی و ایاب و ذهاب درون شهری راهیافتگان به مرحله نهایی جشنواره ،به
عهده ستاد جشنواره است.
ــ هرگونه اطالعرسانی تکمیلی در خصوص جشنواره ،تنها از طریق پایگاههای رسمی جشنواره به نشانیهای
ذیل خواهد بود:

www.music.farhang.gov.ir
www.kermanmusicunity.ir

ــ مسئولیت پیگیری اخبار و اطالعات این پایگاه ،بر عهدهی متقاضیان جشنواره است.
ــ دبیرخانهی یازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران ،با شماره تلفن ۳۲۴۶٠۹۸۸ -٠۳۴در کرمان و در
تهران  ٠۲۱- ۶۶۷۲۱۱۷٠آمادهی پاسخگویی به سؤاالت احتمالی متقاضیان شرکت در جشنواره است.

