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 پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران

( ۰۲۰۰نوامبر6۱تا  ۱۱) ۱۰۲۱آبان ۰2تا  ۰۲  

جهان اسالم های موسیقاییهای قومی و گفتمانسنتایران فرهنگی :   

از  قفقازهای سند تا ای از کنارهشامل محدوده گذشته، در «ایران فرهنگی» ی بزرگ تاریخیی خانوادهسابقه

ی نطقهمی در این ایموسیق هایپدیده بوده است. ز سوی دیگرماوراءالنهر االنهرین تا و آناتولی و بین ،یک سو

 این تشکل رشد و هماهنگی در که همگی سهمی به سزا  بسیاری است کشورهایساز، شامل تاریخی هویت

مطرح  «گفتمان موسیقایی جهان اسالم»  به عنوانتر در گفتمانی عمیق توان آن رامیو  اندداشته بزرگ فرهنگی

 .کرد

شورهای های موسیقایی کسنت از نمایندگان با قابلیتی گسترده  ی موسیقی نواحی ایرانشنوارهمین جپانزده 

یم ترساین وحدت گفتمان موسیقایی جهان اسالم را  ،هنری _کار علمیودر یک ساز کند تاهمسایه دعوت می

رهنگ طلبی یک فبرتری این جشنواره،  بدون. هدف اصلی دنهای گوناگون به گوش برسانقالبکرده و آنرا در 

چیدمان  وپرداختن به اشتراکات موسیقایی جوامع مسلمان در حوزه ایران فرهنگی کهن  دیگری، موسیقایی بر

 .در یک میدان هنری برای نشان دادن وحدت بزرگ اسالمی است ،کمان فرهنگیاین رنگین

 ۰۲۰۰نوامبر   ۱6تا  ۱۱برابر با   ۱۰۲۱آبان   ۰2تا  ۰۲خ  تاری از ایران نواحی موسیقی جشنواره پانزدهمین

 خواهد برگزار غیررقابتی صورت به و اسالمی ارشاد فرهنگ و وزارت ملی توسط گستره شهر کرمان و دردر

هنرمندان حوزه موسیقی اقوام  کلیۀ از فراخوان این انتشار با جشنواره موسیقی نواحیپانزدهمین  ستاد. شد

 پژوهشیو   ایصحنه اجرای هایهای فعالیتعرصهدر جهان اسالم( ایران فرهنگی خارجی)حوزه داخلی و 

برای شرکت در  الزم مدارک و آثار ارسال و فراخوان این دقیق طالعهبا م کنددر صورت تمایل،دعوت می

ارسالی  هایدرخواست .نمایند مشارکت رویداد پربارتر این هرچه برگزاری جشنواره اعالم آمادگی کرده و در



امکان دعوت به پانزدهمین جشنواره موسیقی ، «آثار و گروه ها  انتخاب هیئت» کارشناسان تأیید و بررسی از پس

 . یافتنواحی را خواهند 

برگزار خواهد  «پژوهشی هایفعالیت»و  «ایاجرای صحنه»بخش  در دو دهمین جشنواره موسیقی نواحیپانز 

 شد.

 جشنواره:های بخش

 ایاجرای صحنه الف(بخش

 می« خالقیت در عین اصالت»، و  «قومی آیینی هایسنت» براساس پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی 

 اقوام آوازی و سازی واع موسیقیان و امکانی را برای حضورنبوده ژانر محور )گونه(این جشنواره  . باشد

 با تایید شناسایی و حضور نهایی گروه ها .فراهم آورده است فرهنگی حوزه ایران در کشورهای مسلمان

 دهمین جشنواره موسیقی نواحی انجام خواهد شد.پانز ، «هاآثار و گروه  انتخاب هیئت»

 شرایط ارسال اجراهای صحنه ایی:

به آدرس  «بامک» ۀسامانازطریق  ۱۰۲۱ ماه مهر ۰2 تاریخ تا جشنواره دبیرخانه به آثار ارسال مهلت -

«bamak.nay.ir» است . 

 نام متقاضیان باز خواهد شد.مهرماه برای ثبت ۱۱دوشنبه سامانه بامک از تاریخ  -

مطلوب )بدون افکت یا هرگونه  کیفیت با بایستمی به صورت ویدیویی باید اجراها  تصویری هاینمونه -

 گردد. بارگزاری «سامانه بامک»در  (ویرایش

 . باشد کمتر دقیقه ۱۲ از نباید تصویری نمونه زمان مدت -

 تعیین خواهد شد. منطقه هر موسیقی هایاصالت اساس بر اجرا، برای هرگروه افراد تعداد -

 . کرد نخواهد ایجاد متقاضیان از دعوت خصوص در جشنواره برای تعهدی مدارک ارسال صرف -

 . شد نخواهد مسترد و مانده باقی جشنواره دبیرخانه در ارسالی مدارک -

 . شد خواهد پرداخت و محاسبه قطار یا اتوبوس کرایه رسمی  نرخ اساس بر هاگروه سفر   کمک هزینه -

 . است جشنواره ستاد عهده بر مرتبط درون شهری ذهاب و ایاب و شدگانپذیرفته از پذیرایی و اقامت -

 . است جشنواره ستاد اختیار در اجرا ساعت و مدت تاریخ، مکان، تعیین -

 جشنواره تقدیم در شرکت گواهی و دستمزد،  اجرا صورت در ،فراخوان بخش شدگانپذیرفته تمامی به -

 . شد خواهد



به دلیل محدودیت انتخاب اجراهای شاخص در روزهای برگزاری جشنواره، از  شود کهبینی میپیش -

 را برای بارگزاری در سایت جشنواره انتخاب خواهد کرد. ویژه ارسالی نیز آثاری ویدیوهای

های پایگاه طریق از صرفاً انتخاب هیئت بررسی از پس فراخوان بخش شدگانپذیرفته اسامی است بدیهی -

 متقاضیان عهده بر اطالعات و اخبار پیگیری مسئولیت و شد خواهد اعالم ذیل شرح به جشنواره رسمی

 . است

www.nay.ir, www.ifmf.ir 

 آمادهدر ساعت اداری  ۲9499299۰۰۲تلفن شماره با ایران، نواحی موسیقی جشنواره چهاردهمین دبیرخانه

 . است متقاضیان احتمالی سؤاالت به پاسخگویی

  یبخش پژوهش ب(

همین موضوع پانزد ،  بان برتر ایرانی و بین المللیپژوهشگرا و استقبال از سخنرانی دعوتاین بخش با  

و  «موسیقایی جهان اسالمایران فرهنگی : سنت های قومی و گفتمان های »  ؛شنواره موسیقی نواحی ایرانج

 محورهای آن انجام خواهد شد:

 محورهای جشنواره:

 قومی حوزه ایران فرهنگی  موسیقایی هایتنوع سنت-

 در کشورهای منطقه اسالمیفرهنگ  مشترک  تحت تاثیرهای موسیقایی گفتمان-

 های قومی منطقه سنت براساس یقاییموس بندیطبقه-

 کشورهای مسلمان حوزه ایران فرهنگیرات موسیقایی متقابل تاثی-

 در کشورهای اسالمی« و کار آیینی و دینی، حماسی، روایت»بویژه : عناصر موسیقایی مشترک -

 نوگرایی ساختاری و محتوایی در موسیقی منطقه-

 ؛دو مرحله ایی بخش پژوهش رگزاریب

  آبان. ۰2تا  ۰۲ در روزهای دعوت از پژوهشگران و استادان با ،هروز 2 هایو کارگاه سمینار -۱ 

هفته پژوهش آذر  ۰2  داخلی و بین المللی، پژوهشگرانحضوری و آنالین با دعوت از  پژوهشی سمینار -۰ 

 .در تهران

 

 


