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 )بخش غیررقابتی( موسیقی فجر ۀجشنوار هفتمینوسی فراخوان

ماه بهمن ۲۹تا  ۲۴ پیروزی انقالب اسالمی ایران از تاریخگرامیداشت  بازمان جشنوارۀ موسیقی فجر هم هفتمینوسی

های سازی و حمایت از فعالیتنامۀ جشنواره و با هدف شناسایی، ظرفیتبر اساس آیین پیشروبرگزار خواهد شد. فراخوان 

تهیه و تنظیم  ،هر شاخه از موسیقیدر  با اولویت معیارهای هنری ،ر کشورهای موسیقی سراسخالقانۀ هنرمندان و گروه

موسیقی در  و هنرمندان ارکسترها ها،مبلآنسا ،هاۀ گروههماز  شده است. ستاد برگزاری جشنواره با انتشار این فراخوان

در برگزاری  ،با مطالعۀ دقیق فراخوان و ارسال آثار و مدارک خود ،در صورت تمایل ،کندای دعوت میعرصۀ اجرای صحنه

 .کنندو هرچه پربارتر شدن این رویداد هنری مشارکت 

 

 :شرایط 

 رسمی هایگونه محدودیتی در تعداد نفرات، با توجه به بدون ارکسترهای گوناگون، ها وآنسامبل ،هاگروه ۀهم .۱

 توانند در این فراخوان شرکت کنند.میدر کشور، موسیقی 

شنواره در دوران ویروس با توجه به شرایط برگزاری ج، انواننوازی با خوانندگی بدر بخش گروهمتقاضیان شرکت  .۲

 دنره گنجانده خواهدر جدول جشنوا قطعاًدر صورت  انتخاب نهایی ، حضوری یشیوه به برگزاری ، در صورت۱۹کووید 

  شد.

و اصول  هایژگیو ، ییقایموس یفن یارهایمعبر اساس  نخست صرفاً هات انتخاب آثار و گروهأهیی گزینش شیوه .۳

آثار،  یاوهیو ش یسبک یهایژگیو تیرعا ک،ینامید ته،یکالیو فن اجرا، موز کیهمچون تکن هاو گروه  یقیموس یاجرا

 یصداده تیفیو ک یهماهنگ ،ینوازاصول هم هاینوازدر هم نی. همچنخواهد بود نتروالیو ا قیاکول، تمپورال، کوک دق

ر اولویت دباشند واجد شرایط زیر ی که اجراهای ،. پس از آنمعیار اصلی انتخاب است اجرا ۀصحنو آداب حضور بر 

 گرفت: انتخاب قرار خواهند

 ؛کنندمیبار در جشنوارۀ موسیقی فجر شرکت نخستینهایی که برای گروهالف. هنرمندان و 

 ؛اندردهآماده کبرای اجرای جشنواره اختصاصی و ویژه هایی که کارگان )رپرتوار( . هنرمندان و گروهب

 نداشته باشند.کننده های شرکتا دیگر گروهنواز( بعضو مشترک در اعضای اصلی )سرپرست، خواننده، تک هایی که. گروهج

 

نام و نمونۀ تصویری ارسالی باشد. در صورت بروز باید مطابق با فرم ثبت ،جشنواره یاجرا در زمانترکیب اعضای گروه  .۴

ظف است مراتب را در ومگروه نشده و موجّه که منجر به تغییرات جزئی در ترکیب گروه شود، سرپرست  بینیاتفاق پیش

 .به دبیرخانۀ جشنواره اطالع دهد تا نتیجه پس از بررسی به گروه اعالم شود صورت کتبیبهاسرع وقت 

 



 

 .خواهد بود دقیقه ۴۵تا  ۳۰بین با مدت زمان  ،هر اجرا شامل یک بخش، بدون تنفس. ۵

، جامعهسالمت یط با توجه به وضعیت و شرا را یا حضوری( آفالین ،)آنالین اجرای و نحوهساعت ، تاریخ مکان،ستاد جشنواره . ۶

 .تعیین خواهد کرد فنی مسائلهماهنگی با ستاد ملی کرونا و 

 .تقاضی استمبر عهدۀ  متن( و در جشنواره )موسیقی، شعر شدهرعایت حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار ارائه .۷

و ستاد برگزاری ار ها و آثگروهانتخاب  تأمنوط به نظر هی ها درجشنوارهست اعالم نظر نهایی برای حضور گروهابدیهی  .۸

 های متقاضی وجود نخواهد داشت.برای گروه حق اعتراض و تجدید نظرجشنواره خواهد بود و 

 ۀهم به تا پایان جشنواره باید، کنندبه جشنواره راه پیدا می ها و آثارگروه ت انتخابأهی بر اساس نظرهایی که گروه .۹

به دلیل عدم انجام  تواندستاد جشنواره می در غیر این صورت، عمل کنند. شدهدرج  نامدر فرم ثبتخود که تعهدات 

 .کندت انتخاب، جایگزین ایشان أهنگی هیگروه دیگری را با هما تعهدات ذکرشده،

ها و مراودات کاری از تماس ۀهمجشنواره خواهد بود و  خانهدبیر ،رایزنی با متقاضیان جهتاره مرجع رسمی جشنو .۱۰

 طریق دبیرخانه رسمیت خواهد داشت.

 

 ۱/۱۰/۱۴۰۰چهارشنبه پایان وقت اداری روز تا ۱/۸/۱۴۰۰ شنبه  روز از تاریخ هلت ارسال مدارک:م 

 

 :مدارک الزم 

 ــ تکمیل فرم درخواست شرکت در جشنواره

 ــ ارائۀ نمونۀ تصویری از اجرا

 کالم ور شدۀ شع ــ متن تایپ

 .الزامی است رجمۀ دقیق شعر، ترانه یا کالم ، ارسال تباشددر صورتی که شعر یا کالم آثار به زبانی غیر از فارسی  :۱ ۀتبصر

 :نحوۀ ارسال مدارک_ 

 ی زیر:دورۀ جشنوارۀ موسیقی فجر به نشان هفتمینواری در سایت سیذگرالف. از طریق با

www.fajrmusicfestival.com 

ما فایل ا ،ثبت نام کنند _بامک _جشنواره بایست در سامانهقاضیان می)تمامی مت.دبیرخانۀ جشنوارهب. تحویل حضوری به 

 دبیرخانه جشنواره تحویل دهند.( توانند به صورت حضوری بهخود را می تصویری اجرای

  



  ارائه شود. ه(نسخ ۲)در یا فلش، بر روی لوح فشرده بایدهای تصویری در صورت تحویل حضوری، نمونه: ۲تبصرۀ

ای گونهتصویری بهو و بدون هرگونه ویرایش صوتی  MP4،WMV یهابا یکی از فرمت، دقیقه ۱۵ل تصویری باید حداق ۀننمو ج.

 د.طور کامل مشخص باشندر تصویر بهاعضای گروه ۀ همکه  باشد

)هر .باشد المبا ک قطعهکالم گروهی و یک بی شامل یک قطعه حداقل باید، با کالمتصویری در بخش گروه نوازی ۀ ننمو: ۳تبصرۀ

 بارگذاری شوند( بایست در یک ویدیو و یک فایلدو قطعه می

های شود متقاضیان در کنترل نمونهاضا میتق ازینرو، شود؛می بازبینیهای تصویری ارسالی آثار صرفاً بر اساس نمونه *

 ند.ها کمال دقت و حساسیت را مبذول دارویژه کیفیت صوتی آنبه، ارسالی

 :تماس با ما 

 .طبقه سوم ۱۸وچه هانری کربن .پالک انقالب. خیابان خارک. ک: تهران، خیابان نشانی دبیرخانۀ جشنواره: 

 ۰۲۱-۶۶۷۲۱۱۷۰ تلفن:

  www.fajrmusicfestival.com  :اینترنتی تارنماینشانی 

 

 


