دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران از تاریخ ۱۶تا  ۱۹آبان ماه  ۱۳۹۸در شهر کرمان و در گستره ملی
توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و به صورت غیررقابتی برگزار خواهد شد .فراخوان حاضر بنا بر اهداف و
مأموریتهای مشخصشده در آییننامه برگزاری جشنواره و شناسایی ،ظرفیتسازی و حمایت از فعالیتهای
خالقانه هنرمندان موسیقی بومی سراسر کشور با اولویت معیارهای هنری و اصالتهای فرهنگیـ موسیقایی
هر منطقه تهیه و تنظیم شده است.
ستاد جشنواره با انتشار این فراخوان از کلیۀ هنرمندان این حوزه موسیقی در عرصه اجرای صحنهای دعوت
میکند در صورت تمایل با مطالعه دقیق این فراخوان و ارسال آثار و مدارک الزم در برگزاری هرچه پربارتر
این رویداد مشارکت نمایند .درخواستهای ارسالی پس از بررسی و تأیید کارشناسان هیئت انتخاب این امکان
را خواهند یافت در بخش اصلی جشنواره به اجرای برنامه بپردازند.

الف .بخش اصلی
موضوع:
موضوع بخش اصلی دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی تکیه بر اجرای آثار باکالم مبتنی بر منظومههای
تغزلی از شاعران کهن ایرانزمین ،همچنین شاعران بومی (با گویشها و زبانهای محلی) در نظر گرفته شده
است .بر همین اساس آثار ارسالی مرتبط با این فراخوان میبایست بر اساس اجرای مقامهای آوازی با مضامین
تغزلی (عاشقانه) ،مبتنی بر فرهنگ موسیقایی اصیل هر منطقه باشد.

مدارک الزم
ــ تکمیل فرم درخواست شرکت در جشنواره
ــ تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه
ــ نمونه تصویری از اجرا بر روی دیویدی)(DVD
ــ متن اشعار همراه با ترجمه فارسی

شرایط
نمونههای تصویری ارسالی میبایست در دو نسخه و به صورت لوح فشرده یا فلشمموری با کیفیت مطلوبِ
صوتی و تصویری و بدون اِفِکت یا هرگونه ویرایش باشد.
مدت زمان نمونه تصویری نباید از  ۱۵دقیقه کمتر باشد.
تعداد افراد برای اجرا ،یک تا حداکثر سه نفر بر اساس اصالتهای موسیقی هر منطقه خواهد بود.
حداقل سن برای شرکت در این بخش  ۳۰سال تمام (متولدین  ۱۳۶۸و پیش از آن) است.
مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره تا تاریخ  ۱۶مهر ماه  ۱۳۹۸است.
صرف ارسال مدارک تعهدی برای جشنواره در خصوص دعوت از متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
مدارک ارسالی در دبیرخانه جشنواره باقی مانده و مسترد نخواهد شد.
کمکهزینه سفرِ گروهها بر اساس نرخ رسمیِ کرایه اتوبوس یا قطار محاسبه و پرداخت خواهد شد.
اقامت و پذیرایی از پذیرفتهشدگان و ایاب و ذهاب درونشهری مرتبط بر عهده ستاد جشنواره است.
تعیین مکان ،تاریخ ،مدت و ساعت اجرا در اختیار ستاد جشنواره است.
به تمامی پذیرفتهشدگان بخش فراخوان در صورت اجرا به صورت یکسان دستمزد و گواهی شرکت در جشنواره
تقدیم خواهد شد.
بدیهی است اسامی پذیرفتهشدگان بخش فراخوان پس از بررسی هیئت انتخاب صرفاً از طریق پایگاههای
رسمی جشنواره به شرح ذیل اعالم خواهد شد و مسئولیت پیگیری اخبار و اطالعات بر عهده متقاضیان است.

www.nay.ir
www.ifmf.ir

آدرس دبیرخانه جشنواره :کرمان ،چهارراه طهماسبآباد ،مجتمع فرهنگیـ هنری کرمان ،طبقه اول ،دفتر
انجمن موسیقی استان کرمان .کد پستی۷۶۱۳۶۷۵۵۹ :
دبیرخانه دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران ،با شماره تلفن  ۰۳۴ – ۸۸۹۰۶۴۳۲درکرمان و
۰۲۱- ۸۸۹۰۶۰۸۰در تهران آماده پاسخگویی به سؤاالت احتمالی متقاضیان است.

ب .بخش جنبی:
ــ برگزیدگان جشنواره ملی موسیقی جوان :نفرات اول جشنواره ملی موسیقی جوان در بخش نواحی در مقطع
سنی «ج»؛ شرکتکنندگان این بخش توسط دبیر جشنواره جوان معرفی خواهند شد.

اجرای پیشکسوتان:
ــ شرکتکنندگان این بخش توسط شعب انجمن موسیقی ایران به دبیرخانه جشنواره معرفی خواهند شد.
ــ در این بخش الویت دعوت با استادانی است که تا کنون در جشنواره موسیقی نواحی ایران شرکت نکرده
باشد.

برگزیدگان جشنوارههای استانی:
ــ شرکتکنندگان این بخش ،توسط هیئت انتخاب دعوت خواهند شد.
ــ برگزیدگان جشنوارههای منطقهای و استانی موسیقی نواحی ایران در طی سال  ،۹۷توسط ادارات کل ارشاد
اسالمی استانها به همراه نمونه اثر اجرایی به دبیرخانه جشنواره معرفی میشوند.

ج .بخش ویژه
ــ خاندانهای موسیقی
ــ اجرای خاندانهای خنیاگر موسیقی مناطق مختلف ایران
ــ شرکتکنندگان این بخش توسط شعب انجمن موسیقی ایران به دبیرخانه جشنواره معرفی خواهند شد.

