به نام خدا
فراخوان نخستین دوره جشنواره آواز بهار

آواز خواندن ،کنشی است که با خود هزاران معنا از کنج و گوشۀ دل مردم برچیده و به خود آنان مینماید.
خواندن ،مهارتی است که دارای زیبایی شناسی خاص بوده و بیانی از زندگی جمعی میآفریند .ترانهها و تصنیفها،
تعمیمی از نداها و زمزمههای گروهی مردم یک سرزمین هستند که در هر سبک و شیوه ای ،باعث ایجاد اشتراک
در بین آنها می گردند .از این رو بر آن شدیم تا با همراهی و همکاری هنرمندان و فعاالن این عرصه ،فضایی را
برای ارائه و دیده شدن آثار و هنرمندانی که کمتر دیده شده اند فراهم آوریم.
جشنواره آواز بهار تالشی است برای به ثمر رساندن این هدف و امید است با برگزاری ساالنه و منظم آن بتوانیم با
ایجاد انگیزه و فراهم آوردن شرایط جهت دیده شدن بهتر و بیشتر خوانندگان از سراسر ایران ،پیشرفت این هنر را
شاهد باشیم.
لذا با انتشار این فراخوان از کلیه هنرمندان فعال در این عرصه دعوت میشود تا در صورت تمایل با مطالعه دقیق
فراخوان و ارسال آثار و مدارک خود در برگزاری و هرچه پربارتر شدن این رویداد هنری مشارکت نمایند.
این جشنواره در سطح کشوری و به صورت مجازی و در بستر الیو اینستاگرام صفحه اینستاگرام جشنواره و در
چهار مرحله برگزار خواهد شد.
 مرحله اول  :ارسال آثار از تاریخ  25بهمن  1399و همزمان با اعالم این فراخوان تا تاریخ  10اسفند 99
و با رعایت شرایط و شیوه نامه اعالمی
توجه  :شیوه و نحوه ارسال آثار در قسمت نحوه ارسال مدارک این فراخوان با دقت خوانده شود.

 مرحله دوم  :معرفی آثار منتخب هیئت داوران در تاریخ  16اسفند  1399و شروع پخش و داوری مرحله
دوم از تاریخ  20اسفند  1399تا تاریخ  9فروردین  1400که به صورت چند برنامه ترکیبی در الیو
اینستاگرام صفحه جشنواره برگزار می گردد و بعد از هر برنامه الیو سیو گردیده و به مدت چند روز
فرصت رای دادن به افراد برتر این مرحله توسط هیئت داوران و همچنین دنبال کنندگان صفحه
اینستاگرام جشنواره فراهم آورده می شود( .این زمان با توجه به تعداد برنامه های تهیه شده در این
مرحله و همچنین تعداد شرکت کنندگان مشخص می گردد).
مهم  :شرکت کنندگان در مرحله دوم می بایست بعد از اعالم اسامی راه یافته به این مرحله ،فرم شرکت
در مسابقه را پر کرده و به شماره همراه اعالم شده در فراخوان به همراه فیش واریزی ارسال کنند.
میزان و نحوه واریز ورودی مرحله دوم متعاقبا به راه یافتگان این مرحله اعالم می گردد.
الزم به ذکر است منتخب آرای مردمی در هر دور به صورت مستقیم به همراه منتخبین هیئت داوران،
به مرحله بعد مسابقه راه پیدا خواهد کرد .نتایج این مرحله در  9فروردین  1400و همزمان با نیمه شعبان
اعالم خواهد شد.
 مرحله سوم  :افراد راه یافته به این مرحله می بایست یک قطعه با همراهی ساز اجرا کرده و تا تاریخ 14
فروردین  1400برای دبیرخانه جشنواره ارسال کنند .در صورت عدم امکان همراهی ساز به صورت زنده،
خوانندگان می توانند از موزیک های بیکالم به صورت پلی بک استفاده کنند( .الزم به ذکر است در این
مرحله خوانندگان می توانند به پیانیست جشنواره قطعه مورد نظر را سفارش داده و از فایل ارسالی به
صورت پلی بک استفاده کنند).
آثار ارسال شده در این مرحله نیز در قالب چند برنامه ترکیبی در الیو اینستاگرام مطابق با روش مشروح
در مرحله دوم پخش و به قضاوت گذاشته می شوند.
نتایج این مرحله در  31فروردین  1400اعالم خواهد شد.

 مرحله چهارم  :اجرای زنده برگزیدگان مرحله سوم با همراهی گروه موسیقی در تاالر حافظ شیراز در
تاریخ های  24و  25اردیبهشت 1400
در این مرحله تعدادی قطعه (منوط به تعداد شرکت کنندگان و سبک خوانندگان) توسط هیئت داوران
مرحله چهارم انتخاب می گردد که خوانندگان می بایست این قطعات را به صورت زنده و با همراهی گروه
موسیقی جشنواره اجرا کنند.
این مرحله در دو روز و در قالب نیمه نهایی و فینال و به صورت الیو برگزار و پخش خواهد شد.
منتخب آراء مردمی در مرحله نیم نهایی نیز در فینال حاضر می شود.

 جوایز مسابقه :
 oنفر اول  10میلیون تومان و یا یک قطعه موسیقی کامل
 oنفر دوم  5میلیون تومان
 oنفر سوم  2میلیون تومان

 مدارک الزم :
 oارائههه نمونههه تصههویری بهها رعایههت شههیوه نامههه مشههروح در نحههوه ارسههال آثههار و همچنههین بهها
توجه به مهلت ارسال آثار این فراخوان
 oتکمیل فرم شرکت در جشنواره (جهت راه یافتگان به مرحله دوم)

 مهلت ارسال آثار :
 oتا تاریخ 1399/12/10

 نحوه ارسال آثار :
 oواتس آپ به شماره 09385524100 :

نمونههه تصههویری بایههد حههداقل  1دقیقههه بهها یکههی از فرمتهههای  WMV,MP4,VOBو بههدون هرگونههه
ویرایش صوتی یها تصهویری و بهه صهورت افقهی بهوده و بهه گونههای تهیهه شهده باشهد کهه قابلیهت پخهش در
فضای عمومی را داشته یاشند.
در صورتی که شهعر یها کهالم آثهار بهه زبهانی غیهر از فارسهی اسهت ،ارسهال ترجمهه دقیهق اشهعار نیهز الزامهی
است.
تعیین و تغییهر مکهان ،تهاریخ و سهاعت اجهرا بها توجهه بهه وضهعیت و شهرایط فنهی در اختیهار دبیرخانهه ایهن
جشنواره است.
این جشنواره با رعایهت ضهوابط و قهوانین جمههوری اسهالمی ایهران و مخهتص آقایهان برگهزار مهی گهردد .الزم
به ذکر است تنهها کسهانی در مسهابقه شهرکت داده مهی شهوند کهه آثهار دارای مجهوز از دفتهر امهور موسهیقی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را بازخوانی کرده اند.
با تشکر
دبیر خانه نخستین دوره جشنواره آواز بهار

