فراخوان هفتمیه جشنواره موسیقي کردی
سنندج دی ماه 9317
اداره كل فرهنگ وارشاد اسالمي استان كردستان

ادارُ کل فزٌّگ ٍ ارضبد اسالمه اسالنبى کزدسالنبى ثالب توبعالو ه بًٍالو اهالَرٌّز ٍدفنالز هَسالي ٍسارت فزٌّالگ ٍ
ارضبداسمه ٍ ّوکبر اًدوي هَسي اعزاى ض جِ اسنبى کزدسالنبى ٍثالِ عالبر ٌّزهٌالذاى ارخوٌالذ ّفنواليي خطالٌَارُ
هَسي کزد را در دٍ ثخص هسبث ِ ٍ خٌج ثب ّذف فزاّن ًوَدى سهيٌِ هٌبست ثالزا تالزٍعح گٌديٌالِ ارسضالوٌذ
هَسي کزد ٍ ارج گذار ثِ تمش ٌّزهٌذاى ثزگشار ه ًوبعذ.
هَضَع جشٌَارُ :هَسیقی کردی
تخش هساتقِ :آٍاز ٍ ًَازًذگی

هسبث ِ در چْبر ثخص ٍ در سِ ردُ سٌ ثِ ضزح سعز ثزگشار ه ضَد.
 -1آٍاسّب هَسي کزد ( اخزا ه بم ثيو الٍک تيزاى سيبٍچوبًِ آٍاسّب
درسٌو هَسي بع هٌط ِ ضزکو کٌٌذُ).
 -2سبسّب ثبد  :ضوطبل سزًب ًزهِ ًب دٍسلِ قطوِ (اخزا ثز اسبس سٌو اخزاع
(اخزا ثز اسبس سٌو اخزاع
-3سبسّب سّ  :تٌجَر دٍتبر دعَاى عَد کوبًچِ
(اخزا ثز اسبس سٌو اخزاع
 -4سبسّب کَثِ ا  :دّل تٌجک داعزُ

خبًَادُ گَراً

ٍ عب دعگز آٍاسّب راعالح

ٍ رپزتَارسبس)
ٍ رپزتَارسبس)
ٍ رپزتَارسبس)

ردُ سٌی «الف» 14تا 17سال(هتَلذیي سال ّای 1380تا )1383
ردُ سٌی «ب» 18تا 22سال(هتَلذیي سال ّای 1379تا )1375
ردُ سٌی «ج» 23تا 28سال(هتَلذیي سال ّای 1374تا )1369
هتقاضیاًی کِ سي آًْا کوتر از14سال است در صَرت آهادگی ٍ تَاًایی هی تَاًٌذ در ردُ سٌی «الف» تا ارسال هذارک شرکت ًوایٌذ.

□ ارسبل ًوًَِ تصَعز اخزا (تذاکثزدُ دقي ِ ثبضذ) .ضزکو کٌٌذگبً کِ هبعل ثِ ضزکو در ثيص اس عک ثخص ّسنٌذ
ثبعذ ثزا ضزکو در ّز ثخص هذارک ٍ فزم درخَاسوِ خذاگبًِ تکويل ٍ ارسبل کٌٌذ.
□ ًوًَِ اخزا ارسبل ارسعبث خَاّذ ضذ ٍ پذعزفنِ ضذگبى ثِ خطٌَارُ راُ خَاٌّذ عبفو.
□ در هَارد کِ ثِ طَر ه وَل اخزا ثِ ضکل دٍ ًَاس اسو (هبًٌذ دًٍَاس دٍسلِ ٍ داعزُ عب دّل ٍ سزًب)در صَرت توبعل
ضزکو کٌٌذُ گبى اخزا ّوشهبى داٍر خَاّذ ضذ.
□ کمم ثخص آٍاس هنآثز اس ادثيبت کمسيک ٍ ٍسعي کزد ثبضذ.
□ داٍر ًْبع درّز ثخص ٍ در ّز ردُ سٌ خطٌَارُ ثِ صَرت خذاگبًِ اًدبم ه ضَد ٍ .ثِ ًفزات هٌنخت اٍل تب سَم
لَح ت ذعز خطٌَارُ ٍ خَاعش سعز اّذا خَاّذ ضذ.
جایسُ رتثِ اٍل  10/000/000ریال

جایسُ رتثِ دٍم

 7/500/000ریال

جایسُ رتثِ سَم

 5/000/000ریال

فراخوان هفتمیه جشنواره موسیقي کردی
سنندج دی ماه 9317
اداره كل فرهنگ وارشاد اسالمي استان كردستان
تخش جٌثی  :گرٍُ ًَازی

□ ت ذاد اعضب گزٍُ تذاقل چْبر ٍ تذاکثز ّطو ًفز ثبضذ .تذاقل س دقي الِ اخالزا گالزٍُ (تصالَعز ) ثالزا داٍر ثالِ
خطٌَارُ ارسبل ضَد .گزٍُ ثبعذ آهبدگ دٍ اخزا چْل ٍپٌح دقي ِ ا را در سهبى ثزگشار خطٌَارُ داضنِ ثبضذ.
□ اٍلَعو پذعزش ثب گزٍُ ّبع اسو کِ اس گًَِ ّب ثخص آٍاس ٍسبسّب هٌذرج در فزاخَاى (ثخالص هسالبث ِ) خمقبًالِ
ثْزُ ثگيزًذ ٍ تٌَع در سبس آراع داضنِ ثبضٌذ.
□ کمم قط بت آٍاس هنآثز اس ادثيبت کمسيک ٍ ٍسعي کزد ثبضذ.ض ز قط بت آٍاس (تبعپ ضذُ) ثِ ّوزاُ هذارک ارسالبل
گزدد.
□ ثِ گزٍُ ّب راُ عبفنِ ثِ خطٌَارُ لَح ت ذعز ٍ  40/000/000ریال پبداش اّذا خَاّذ ضذ.
□ تقَین جشٌَارُ
هْلت ارسال آثار
اعالم ًتاتج آثار راُ یافتِ تِ جشٌَارُ

 10آرر هاُ 1397
30آرر هاُ 1397

زهاى ترگساری 26 :تا  28دی هاُ  1397در شْرستاى سٌٌذج
□ هتقاضیاى شرکت در جشٌَارُ ًوًَِ ی اجرای خَد را ( تصَیری) تا کیفیت صَتی هٌاسة (تذٍى تسییٌات استَدیَیی ) در فرهتت
ّای رایج تر رٍی لَح فشردُ( )DVDتِ ّوراُ یک ترگ فتَکپی شٌاسٌاهِ ٍ کارت هلی ،فرم تکویل شذُ ی درخَاست شرکت در
جشٌَارُ ،تِ ًشاًی :سٌٌذج -خیاتاى تیوارستاى تَحیذ ،هجتوع فرٌّگی ٌّری فجر-دتیر خاًِ ّفتویي جشٌَارُ هَسیقی کردی
ارسال ًوایٌذ  .تلفي 33285070 - 33291976

کذ 087

( فراخَاى ٍفرم در خَاست شرکت در جشٌَارُ ،از درگاُ ایٌترًتی ادارُ فرٌّت

ٍ ارشتاد استالهی استتاى

کردستاى تِ ًشاًی www.Kordestan.farhang.gov.ir :قاتل در یافت است)
ٌّرهٌذاى عسیس تِ ًکات زیر تَجِ فرهایٌذ:

□ ّالالز گًَالالِ اطالالمع رسالالبً تکويلالال خطالالٌَارُ ٍ اعالالمم اسالالبه پذعزفنالالِ ضالالذگبى اس طزعالالی ًطالالبً اعٌنزًنالال :
 www.Kordestan.farhang.gov.irاًدبم خَاّذ ضذ.
□ آثبر ارسبل قجل اس ثزگشار خطٌَارُ تَسط ّيئو اًنخبة ارسعبث ٍ هٌنخجيي ثالِ خطالٌَارُ راُ خَاٌّالذ عبفالو ثٌالبثزاعي
ارسبل اثز ٍ فزم ّب درخَاسو ثِ دثيز خبًِ ثِ هٌشلِ راّيبث ثِ خطٌَارُ ًيسو.
□ تصوين در هَارد پيص ثيٌ ًطذُ در فزاخَاى ثِ عْذُ دثيز خبًِ خطٌَارُ اسو.
□ ّشعٌِ اسکبى ٍ پذعزاع در سهبى ثزگشار خطٌَارُ ثِ عْذُ دثيزخبًِ ه ثبضذ ٍکوک ّشعٌِ سفز هنٌبسالت ثالب
ث ذ هسبفو ثزاثز ه زرات خطٌَارُ ثِ توبه ضزکو کٌٌذگبى راُ عبفنِ پزداخو خَاّذ ضذ.
□ رعبعو آداةِ اخزا صحٌِ تَسط ٌّزهٌذاى ضزکو کٌٌذُ ضزٍر اسو.
□ پيطبپيص تضَر ٌّزهٌذاى گزاه را در ّفنويي خطٌَارُ هَسي کزد گزاه ه دارعن.

فرم درخواست شرکت درهفتمیه جشنواره موسیقی کردی سال 7931
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی کردستان
ًبم خبًَادگ
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ًطبً  :ضْزسنبى
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شرکت در :بخش مسابقه

آٍاس□

تبرعخ تَلذ:

پمک
ضوبرُ ّوزاُ

سبس □ ًبم سبس تخصص

بخش جنبی گزٍُ ًَاس □ ًبم سزپزسو گزٍُ

(سرپرست از اعضا گرٍُ تاشذ)

ًبم خَاًٌذُ

(ضزکو کٌٌذگبى ثخص هسبث ِ لطفآ رٍ پبکو پسن ًيش ًبم سبس ٍ ردُ سٌ خَدرا هطخص ًوبعٌذ)

ًام ًٍام خاًَادگی ًَازًذگاى تخش گرٍُ ًَازی(جٌثی)
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هشخصات دقیق قطعات اجرا شذُ در لَح فشردُ
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اسضزاعط ٍه زرات هٌذرج در فزاخَاى خطٌَارُ آگبُ ّسنن.
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/

