
اصالحیه ی فراخوان دومین جشنواره ی موسیقِی صبا

فراخــواِن دومیــن جشــنواره ی صبــا مــاه گذشــته در وب ســایت رســمی جشــنواره منتشــر شــد. طــِی ایــن مــدت 
درنتیجــه ی بازخوردهــای فــراوان از اقصی نقــاط کشــور، انتقــاداِت برخــی از متقاضیــان عزیــز، و درنهایــت بــه 
ــخص و  ــوارد مش ــا در م ــه ی صب ــنواره، دبیرخان ــی جش ــأت علم ــای هی ــی از اعض ــره و برخ ــأت مدی ــورت هی مش

معــدودی مفــاد فراخــوان را تغییــر داده اســت کــه در ایــن پیوســت بــه آگاهــِی عمــوم مخاطبیــن می رســاند:

اصالحیه ی ۱:
ــش« و  ــِی »پژوه ــای رقابت ــرای بخش ه ــنی ب ــِت س ــه محدودی ــاند ک ــتحضار می رس ــه اس ــات ب ــِش کلی در بخ
ــه  ــاله ای ک ــاِن یک س ــا فارغ التحصی ــجویان ی ــط دانش ــب فق ــت. بدین ترتی ــته شده اس ــازی« برداش »آهنگ س
ــنِی  ــِت س ــموِل محدودی ــد، مش ــی را دارن ــامبل ایران ــی و آنس ــیک غرب ــامبل کاس ــش آنس ــرکت در بخ ــد ش قص

ــوند. ــوان می ش ــرر در فراخ مق

اصالحیه ی ۲:
بــه نحــوه ی اجرایــی بــودِن تکنیک هــای گســترش یافته اشــاره  در بخــِش آهنگ ســازی در دو بنــِد آخــر، 
ــه  ــد ک ــاد کرده باش ــب ایج ــِن مخاط ــی را در ذه ــن تلق ــد، ای ــن دو بن ــگارِش ای ــوع ن ــت ن ــن اس ــده بود. ممک ش
ــا  ــه ب ــود ک ــح می ش ــری دارد. تصری ــازی موضع گی ــی از آهنگ س ــای خاص ــه رویکرده ــبت ب ــنواره نس ــی جش گوی
ــه  ــنواره به هیچ وج ــش، جش ــن بخ ــره ی ای ــای داوراِن هفت نف ــق و رویکرده ــترده ی عای ــف گس ــه طی ــه ب توج
ــد  ــی خواهن ــخص، ارزیاب ــداول مش ــاِس ج ــا براس ــد، و کاره ــاع نمی کن ــغ و از آن دف ــخصی را تبلی ــرد مش رویک

ــود: ــاح می ش ــورت اص ــوان بدین ص ــرِ فراخ ــِد آخ ــذا بن ــد. ل ش
»در صــورِت اســـتفاده از تکنیک هــای گســـترش یافته بـــرای ارکســـتر، بهتــر اســت آهنگ ســاز بـــه اصـــِل 

ــد.« ــد باشـ ــودن پایبنـ اجرایـی بـ

اصالحیه ی ۳:
در فراخــوان، ایــن ابهــام وجــود داشــت کــه آیــا شــرکت کنندگان می تواننــد دانشــجوی خــارج از کشــور باشــند 

یــا خیــر؟
ــت  ــجو تابعی ــر دانش ــت. اگ ــودن اس ــجو ب ــنواره دانش ــن جش ــِی ای ــش رقابت ــور در بخ ــِی حض ــرط اصل ــه! ش بل
ایرانــی داشــته و درعین حــال در حــال تحصیــل در دانشــگاهی خــارج از کشــور، یــا فارغ التحصیــل یک ســاله 
از آن دانشــگاه باشــد، و واجــد ســایر شــرایط نیــز باشــد، امــکان حضــور در بخــش رقابتــی را خواهــد داشــت.

ضمناً دانشجو اعم از دانشجوی موسیقی است. جشنواره برای دانشجویان تمامی رشته هاست.

اصالحیه ی ۴:
ــز از  ــرکت کنندگان عزی ــد. ش ــر می افت ــه تأخی ــاه ب ــک م ــا ی ــنواره ی صب ــی جش ــش رقابت ــرای بخ ــام ب ــازِ ثبت ن آغ
ــرای  ــده را ب ــدارک خواسته ش ــا م ــد ت ــت دارن ــاه( فرص ــدت دو م ــر )به م ــت ۳۰ مه ــهریور ۹۸ لغای ــم ش ــِخ یک تاری
ــد  ــد نخواه ــر تمدی ــخ ۳۰ مه ــده، تاری ــوان تصریح ش ــه در فراخ ــور ک ــه همان ط ــد. البت ــل کنن ــنواره ای می جش

ــدارد. ــان ن ــد پژم ــتاد احم ــازِی اس ــزه ی آهنگ س ــدِی جای ــه زمان بن ــی ب ــأله ربط ــن مس ــد. ای ش

اصالحیه ی ۵:
جشــنواره در معرفــِی هیــأت داوران تأخیــر داشــته و ازاین بابــت پــوزش می خواهــد. هم زمــان بــا انتشــار ایــن 
ــأت  ــده از هی ــرف دو روز آین ــنواره، ظ ــایِت جش ــوان در س ــده ی فراخ ــخه ی اصاح ش ــذارِی نس ــه، و بارگ اصاحی
داوران چهــار بخــش نیــز رونمایــی خواهــد شــد. امــا در برخــی مــوارد، تعــداد مشــخص یــک یــا دو داور هنــوز 
ــرد، و  ــد ک ــر وارد نخواه ــورِد نظ ــِش م ــی ِ بخ ــه ی قضاوت ــه بدن ــیبی ب ــه آس ــه البت ــت، ک ــی اس ــده باق معلوم نش
ــنواره  ــزاری جش ــخ برگ ــرای تاری ــی ب ــزی دقیق ــوز برنامه ری ــا هن ــِو م ــه داوراِن مدع ــت ک ــأله ازاین روس ــن مس ای
ــی  ــده معرف ــان، داوراِن مشخص نش ــن زم ــرور و در کوتاه تری ــم، به م ــورد ه ــد م ــن چن ــذا در ای ــته اند، ل نداش
شــده، و خبــر آن در کانــال تلگــرام، صفحــه ی اینســتاگرام، و قســمِت اخبــارِ وب ســایت نیــز منعکــس خواهــد 

شــد.
بــرای اطــاع از حضــور داوراِن هــر چهــار بخــش، از دو روز آینــده بــه ســربرِگ »تاریخچــه «، ســپس بــه »دوره ی 

دوم« و ســرانجام »هیــأت داوران« در وب ســایت جشــنواره مراجعــه کنیــد.



اصالحیه ی ۶:
ــری  ــات دیگ ــد. جزئی ــد ش ــهریور تمدی ــا ۳۰ ش ــا ت ــا و طرح ه ــال پروپوزال ه ــت ارس ــی، مهل ــِش غیررقابت در بخ

ــت. ــس شده اس ــش منعک ــن بخ ــوان در ای ــی دی اف فراخ ــز در پ نی

اصالحیه ی ۷:
جوایز دومین دوره ی جشنواره ی موسیقی صبا به شرح زیر است:

• آهنگ سازی
نفر اول:

- مبلغ نقدی ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
- امکان اجرای اثر در رویداد بهاره ی صبا

- ضبط اثر
- تندیس جشنواره

- لوح رسمی جشنواره با امضای هیأت داوران
* به استثنای مبلغ نقدی، تمام موارد فوق برای نفرات دوم تا سوم نیز صادق است.

• پژوهش
نفرات اول تا سوم:

- لوح رسمی جشنواره با امضای هیأت داوران
- تندیس

- امکان ارائه ی علمی پژوهش در رویدادی مشخص
* مبلــغ نقــدی ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریــال بــرای برگزیــدگاِن پژوهــش در نظــر گرفته شــده کــه هیــأت محتــرم داوران بــا 
مقایســه ی آثــار برگزیــده و میــزان اختــاف سطح شــان از یک دیگــر، ایــن هدیــه ی نقــدی را بیــن ســه برگزیــده 

تقســیم خواهــد کــرد.

• آنسامبل موسیقی ایرانی / آنسامبل موسیقِی غربی
آنسامبِل اول:

- مبلغ نقدِی ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
- اجرای آنسامبل در رویداد بهاره ی جشنواره ی صبا

- ضبط اجرا
- لوح رسمی جشنواره با امضای هیأت داوران

- تندیس
* به استثنای مبلغ نقدی، تمام موارد فوق برای آنسامبل های دوم تا سوم نیز صادق است.

با آرزوی سامتی و توفیق
دبیرخانه ی دومین جشنواره ی موسیقی صبا

نسخه ی کامِل اصالح شده ی فراخوان را  از سایت جشنواره به آدرس زیر، دریافت کنید.
www.sabamusicfestival.com


