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 :جشنواره اهداف   
 کشور شناسایی و معرفی گروه های فعال و با کیفیت  -

 تشویق هنرمندان موسیقی به تولید و اجرا  -

 های هنری های اجتماعی با تشویق نوجوانان و جوانان به فعالیت پیشگیری از آسیب  -

 های گروهی ترغیب هنرمندان به فعالیت -

   فعال  موسیقیهای حمایت از گروه  -

 ایجاد شور و نشاط در بین هنرمندان موسیقی   -

 شرح ربانمه:  
های قابل توجهی است که  فرهنگ و هنر به ویژه موسیقی دارای ظرفیت  یاستان گلستان در حوزه 

 حضور اقوام مختلف در آن به گستردگی و تنوع موسیقایی آن افزوده است.  

ای ستاد جشنواره با انتشار این فراخوان  از کلیه گروه ها و هنرمندان فعال در عرصه اجرای صحنه 

دعوت به عمل   سمنان   و  شمالی   خراسان ،  البرز ،  قزوین،  اردبیل،  گیالن،  مازندران ،  گلستان   هایاستان 

دقیق فراخوان و ارسال آثار و مدارک خود در برگزاری و هر چه پربارتر شدن   ی می آورد تا با مطالعه

 این رویداد هنری مشارکت نمایند.

 گردد. این جشنواره در دو مرحله مقدماتی و نهایی برگزار می 

 . خواهند بوداساتید مطرح کشور از  جشنواره ران داو

 گردد. ای این جشنواره، هفته آخر تیرماه برگزار می پایانی و اجراهای صحنهمرحله 

 برگزار می گردد.  نوازیتکنوازی و گروه دو بخشجشنواره در این  
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  گاهشمار جشنواره:     
   مهلت ارسال آثار و ثبت نام: آخرین  

   نتایج مرحله مقدماتی:   عالم ا 

    مرحله نهایی: 

  کارگاه های آموزشی: 

 شرایط عمومی جشنواره: 
 اجراهای خالقانه و نوآورانه امتیاز ویژه خواهند داشت.  -

در ترکیب گروه شود،    ییکه منجر به تغییرات جز  هموجّدر صورت اتفاق پیش بینی نشده و   -

سرپرست موظف است مراتب را به دبیرخانه جشنواره اطالع دهد تا نتیجه پس از بررسی به گروه 

 اعالم شود.

 بایست به عنوان یکی از اعضای نوازندگان روی صحنه حضور داشته باشد.سرپرست گروه می  -

با توجه به وضعیت و شرایط فنی در اختیار    ی مرحله نهایی تعیین مکان ، تاریخ و ساعت اجرا  -

 ستاد جشنواره است. 

 

 : اهبخششرایط اختصاصی  هر یک از  
 سال برگزار می گردد. 20و باالی  20ه سنی زیر این بخش در دو گرو تکنوازی:  1

 

اجرای ریتم های ساده، ترکیبی، لنگ و تبدیل    دقیقه تکنوازی ) 4حداکثر  مرحله مقدماتی:   -

 (آنها به یکدیگر با حفظ تمپو
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 دقیقه( 4)حداکثر اجرای تکنوازی آزاد مرحله پایانی :  -

 

نوازندگان مجاز می باشند بیان شخصی خود را از مقام های دف و    ،   دقیقه تکنوازی  4کثر  حدا

 ه دهند )خالقیت در طراحی ریتم ها امتیاز ویژه خواهند داشت (ئرتوار موجود در این ساز ارا رپ

 

 ای:گروه نوازی سازهای کوبه -2

توار اجرا صرفا مختص به سازهای کوبه ای باشد ) استفاده از خواننده مجاز  در این بخش رپر _

 نمی باشد( 

 ایرانی(  هیچ محدودیتی در استفاده از سازهای کوبه ای وجود ندارد ) ایرانی و غیر _

از   _ گروهریتماستفاده  جشنواره  دبیرخانه  داشت،  خواهد  ویژه  امتیاز  بومی  سازهای  و  های  ها 

 نماید.اصیل منطقه تشویق می به استفاده از پتانسیل های  شرکت کننده را 

تمامی ارکان یک اجرا از جمله، سازبندی، طراحی ریتم، آداب صحنه، لباس، داینامیک و ... شامل  _

 شد. امتیاز خواهد  

 رنف 10نفر و حداکثر   4حداقل تعداد اعضای هر گروه  _

 دقیقه می باشد.  7 بیشترین زمان، در ها مدت زمان اجرای صحنه ای برای گروه  _

 : راقبتی بخشجوازی   
 : دف تکنوازی -1

 

جایزه  ،    ن اجایزه نقدی به مبلغ یک میلیون تومخار، تندیس جشنواره،  دیپلم افت   :  رتبه اول  -

 ویژه هیات داوران به ارزش یک میلیون تومان 
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جایزه ویژه هیات داوران  ن ،  اتوم   هشتصد هزاردیپلم افتخار، جایزه نقدی به مبلغ    :  رتبه دوم -

 به ارزش یک میلیون تومان 

جایزه ویژه هیات داوران  ن ، امبلغ ششصد هزار تومرتبه سوم: دیپلم افتخار، جایزه نقدی به   -

 به ارزش یک میلیون تومان 

 

 تکنوازی تنبک: -2

 

   ن اتوم  و پانصد هزار  اول: دیپلم افتخار، تندیس جشنواره، جایزه نقدی به مبلغ یک میلیون   رتبه -

   ن اهزار توم یک میلیون و دویست  رتبه دوم : دیپلم افتخار، جایزه نقدی به مبلغ  -

   ن اتوم یک میلیون رتبه سوم: دیپلم افتخار، جایزه نقدی به مبلغ  -

 

 گروه نوازی: -3

 

میلیون    ششرگزیده جشنواره: دیپلم افتخار، تندیس جشنواره، جایزه نقدی به مبلغ  گروه ب  -

  به ارزش هشت میلیون تومان  جایزه ویژه هیات داوران ، ن اتوم

گروه   - دو  بخش  این  بردیگر  در  گروه  عنوان  به  گردند  نیز  می  معرفی  افتخار، )گزیده  دیپلم 

 ، جوایز غیر نقدی ( تندیس جشنواره 

ور و  گواهی حضنکته : به تمامی هنرمندانی که به مرحله ی اجرای صحنه ای راه پیدا می کنند   -

 هدیه فرهنگی اهدا خواهد شد .
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 دارک الزم: م  
ارائه نمونه تصویری از گروه در قالب ویدئوی اجرای زنده بدون ویرایش صوتی و تصویری   -1

 دقیقه به گونه ای که تمامی اعضای گروه در تصویر به طور کامل مشخص باشند.  7حداکثر 

 گلستان  ثبت نام و تکمیل فرم درخواست شرکت در جشنواره از طریق سایت انجمن موسیقی -2

www.musicgolestan.ir 

 

 

 نحوه اراهئ مدارک:  
 خواهد آمد. به عمل ثبت نام و ارائه مدارک فقط از طریق سایت انجمن موسیقی 

 روبروی پردیس سینمائی عصر جدید، موسسه هنری هَزار ، خیابان پنج آذرگرگان،  نشانی دبیرخاهن جشنواره: 

 hazaar.ir@    آدرس اینستاگرام:                 09113774253        :واتساپ 

 

http://www.musicgolestan.ir/
https://www.instagram.com/hazaar.ir/

