بسم اهلل الرحمن الرحیم

السالم علیك يا علي بن موسي الرضا(ع)
فراخوان چهارمین جشنواره سراسري آواها و نواهاي رضوي
از مجموعه برنامه هاي هفدهمین جشنواره بین المللی امام رضا

(علیه السالم)

(اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان تهران  -تیرماه )8931

به مناسبت سالروز میالد با سعادت حضرت علي ابن موسي الرضا (ع) و حضررت فاممره معمرومه (و) و
بزرگداشت حضرت احمدبن موسي(شاهچراغ)(ع) و همزمان با دهره کرامرتا اداره کرل فرهنرگ و ارشراد
اسالمي استان تهران با همکاری بنیاد بین المللي امام رضرا(ع) و معاوترت هنرری وزارت فرهنرگ و ارشراد
اسالميا چهارمین جشنواره سراسری آواها و تواهای رضوی از مجموعره برتامره هرای همردهمین جشرنواره
بین المللي امام رضا علیه السالم را برگزار مي تمايد.
اهداف جشنواره:

-

شناسايي و تجلیل از پديد آورتدگان آثار موسیقايي در زمینه فرهنگ رضوی

-

بسط ا تعمیق و ترويج هنر آوايي با محوريت فرهنگ رضوی

-

تعامل و تبادل هنری اقوام ايراتي در تشر تواهای مذهبي

-

تجمیع دستاوردهای هنری و موسیقايي در حوزه فرهنگ رضوی

بخش هاي جشنواره:

* بخش رقابتي
الف) آواهای رضوی:
اين بخش شامل مولودی خواتيا مرثیه خواتيا توسل خواتيا منظومه خواتيا ثنا و تیايشا مناجات خواتيا
منقبت خواتيا چاوشي خواتيا پیشخواتي های تعزيها موسیقي آوازی و ...در تمامي حوزه های موسیقي
ايراتي ( مقامي – رديف دستگاهي) مي باشد.

ب) تواهای رضوی:
اين بخش شامل همنوازیِ ساز و آواز در تمامي حوزه های موسیقي ايراتي( اقوام -رديف دستگاهي) مي باشد
و الزاماً مي بايست با کالم همراه باشد.

* بخش غیررقابتي:
الف ) مرور آثار تولید شده (تجلیل از هنرمندان و اساتید) :
در اين بخش دستاوردهای هنرمندان و ذاکران فرهنگ رضوی توسط هیئت داوران جشنواره مورد ارزيابي قرار
گرفته و از هنرمندان برجسته ای که در اين زمینه تولیدات هنری فاخری داشته باشند تجلیل خواهد شد.

و) بخش ملل:
در اين بخش اجرای موسیقي با دعوت از گروه های موسیقي از کشورهای حوزه ی جغرافیای فرهنگيِ ايران
به صورت گروه توازی و تکنوازی با محوريت حضرت امام رضا علیه السالم اتجام مي گیرد.
شرايط و مقررات شركت در جشنواره:

 شرکت کنندگان فقط مي تواتند در يکي از بخش های جشنواره شرکت تمايند. تمامي هنرمندان مي بايستي آثار خود را بدون ضبط حرفه ای و به صورت تمويری به جشنواره ارائهتمايند.
-

توآوری در محتوای آثار ارسالي مورد توجه هیئت اتتخاب و داوران جشنواره خواهد بود .

 شرکت کنندگان مي بايست پس از ثبت تام در پرتال جشنواره به آدرو Tehran.shamstoos.irو دريافت کد رهگیری مدارك ذيل را به همراه اثر خويش در قالب  DVDبه دبیرخاته جشنواره
ارسال تمايند:
يك قطعه عکس - 9*4تموير کارت ملي  -تکمیل فرم درخواست شرکت در جشنواره توسط سرپرست
گروه.
 -آثار شرکت کنندگان تبايد در جشنواره های مشابه منطقه ای و ملي حائز رتبه شده باشند.

 حد اقل تعداد اعضای گروه ها در بخش های گروهي  2تمر و حداکثر  6تمر مي باشد.-

تممیم درباره مواردی که در اين مقررات پیش بیني تشده است به عهده دبیرخاته جشنواره است.

 آثار بايد به صورت پست سمارشي به دبیرخاته جشنواره ارسال گردد . حق تدوين و اتتشار آثار برگزيده ( به تام افراد صاحب اثر) در مجموعه ای مستند برای دبیرخاتهجشنواره محموظ مي باشد.
داوري جشنواره:

جشنواره در دو مرحله داوری خواهد شد:
پس از ارسال آثار به دبیرخاته جشنوارها اتتخاب آثار توسط کارشناسان خبره صورت پذيرفته و از هر بخش
واجدان شرايط از حیث فني و محتوايي برای مرحله تهايي اتتخاب مي گردتد  .آثار در مرحله تهايي و در هر
بخش به فراخور ظرفیت حداقليا مورد ارزيابي و داوری توسط هیئت داوران جشنواره قرار خواهد گرفت .

گاه شمار جشنواره:

-

آخرين مهلت ارسال آثار به جشنواره  93 :خرداد ماه 31

-

اعالم تتايج هیئت اتتخاب آثار  7 :تیرماه 31

-

زمان برگزاری جشنواره :همزمان با دهه کرامت(  89و  84و  81تیر ماه )31

-

مکان برگزاری جشنواره :مراکز فرهنگي و هنری استان تهران

جوايز جشنواره:

جوايز بخش رقابتي به شرح ذيل است:
 برگزيده اول :لوح تقدير و تنديس جشنواره  +هديه تقدی ( 43میلیون ريال) برگزيده دوم :لوح تقدير  +تنديس جشنواره  +هديه تقدی (91میلیون ريال) برگزيده سوم :لوح تقدير  +تنديس جشنواره  +هديه تقدی ( 93میلیون ريال) لوح تقدير  +تنديس جشنواره  91 +میلیون ريال به  6تمر از ذاکران و هنرمنداتي که خدمات شاياتي رابه ترويج فرهنگ رضوی تموده اتد ( بخش تجلیل).
 تممیم گیری درباره تحوه اختماص هدايا به برگزيدگان( با اعالم رتبه يا به تسبت مساوی و بدوناعالم رتبه) بر عهده هیئت داوران و با هماهنگي ستاد جشنواره خواهد بود.

 به کلیه هنرمندان و گروه های راه يافته به مرحله تهايي جشنواره در کلیه بخش هاا کمك هزينه ( تاسقف  91میلیون تومان) پرداخت خواهد شد.
توضیحات:

 از هنرمندان راه يافته به جشنواره برای اجرای حضوری دعوت به عمل مي آيد. هزينه های اياب و ذهابا اسکان و پذيرايي در مول برگزاری جشنواره ( تا سقف معین و بر اساوتممیم ستاد جشنواره) بر عهده دبیرخاته خواهد بود.
 آثار راه يافته به جشنواره در مجموعه ای چند رساته ای(مولتي مديا) در صورت تأمین اعتبارا تهیه وتدوين خواهد شد.
 برای تمام شرکت کنندگان در جشنواره گواهي شرکت صادر مي گردد.نحوه ارسال آثار:

 تکمیل فرم شرکت در جشنواره در پرتال جشنواره به آدرو Tehran.shamstoos.ir ارسال اثر بر روی  DVDبا کیمیت صدا و تموير مطلوب حداقل در پاتزده دقیقه با پست سمارشي ارسال تموير از گروه برای متقاضیان بخش گروه توازی.نشانی دبیرخانه جشنواره:

تهران – خ کريمخانا خ استاد تجات اللهي شماليا کوچه زبرجدا پالك 4ا معاوتت هنری سینمايي
شماره های تماو دبیرخاته 11133433- 11137481 :

فرم درخواست شركت در چهارمین جشنواره سراسري آواها و نواهاي رضوي
مشخمات شرکت کننده:
نام:

نام خانوادگي:

شماره ملي:

نام پدر:

تاريخ تولد:

شماره شناسنامه:

مشخمات اثر ارسالي:
عنوان اثر:
عنوان بخش متقاضي :بخش آواهای رضوی ○

بخش نواهای رضوی○

بخش غیررقابتي○

تشاتي :
نام استان:

نام شهرستان:

آدرس:

تلفن تماس:

اينجانب با آگاهي كامل از مقررات و ضوابط اجرايي جشنواره سراسری آواها و نواهای رضوی ،متقاضي شركت در اين جشنواره
مي باشم.

تاريخ و امضاء

