
 *یکتا  * به نام خالق  

 خنیاگران مهرنخستین جشنواره موسیقی فراخوان 

 غرب کشور مقامی و نواحی با محوریت موسیقی

 1398 آذرصحنه  –کرمانشاه 

 

م ایرانی است و با آداب و رسوم آنان  ز فرهنگ غنی و اصیل اقوا موسیقی مناطق و نواحی مختلف ایران برگرفته ا

ه با پیام همدلی و هم نوایی است.درآمیخته و دارای روحی   پویا، جوشنده، امیدبخش، نشاط آور همرا

نامه ریزی ترین مسیر برای دستیابی به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت جهت بر نجشنواره مهمترین بستر و مطمئ

نگیزههای هنری است. ج برنامه قال تجربیات ای برای انت شنواره نه تنها مالک سنجش آزموده هاست بلکه بهانه و ا

 و پاالیش شیوه ها و بهسازی روش ها می باشد.

 اهداف جشنواره :

باغشهر ، شهرداری و شورای اسالمی شهر صحنه   یبا همکاری موسسه فرهنگی هنر صحنه شهرستان اسالمی ارشاد و فرهنگ اداره

 و با حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمانشاه  

حفظ و نگهداشت توجه و برنامه ریزی جهت برگزاری جشنواره های تخصصی موسیقی،  در راستای اعتالی فرهنگ و هنر کشور،

اصیل منطقه موسیقی یانت از این عرصه جهت صراستین  هنرمندان قو تشوی حمایتموسیقی غرب کشور، کشف و استعداد یابی، 

ایجاد فضای رقابتی مناسب و سالم بین هنرمندان جوان و تشویق آنان ، در راستای جلوگیری از تاثیر هجمه های فرهنگی بیگانه

رش هنرمندان این عرصه با برگزاری  ارتقاء دانش و نگو ایجاد فضای شور و نشاط فرهنگی و اجتماعی در جامعه،    جهت خلق آثار جدید

 .هشی و نشست تخصصیوپژهای کارگاه 

 :  با حضور استانهاینواحی غرب کشور و و نخستین جشنواره موسیقی خنیاگران مهر را با محوریت موسیقی مقامی 

 .برگزار می نماید   آذربایجان غربی –همدان    -ایالم  - لرستان  -کردستان  -کرمانشاه

 جشنواره :  بخشهای

 : می باشد بخش 4این دوره از جشنواره شامل 

 بخش جنبی      - 4   بخش پژوهشی - 3تکنوازی   -2  نوازی  گروه -1



 

 گروه نوازی : .1

 نفر باشند. 8و حداکثر  4تعداد اعضاء گروه  در این بخش از جشنواره  حداقل  ▪

 خود ارائه نمایند.خاص استان یا منطقه وب موسیقی چهارچ گروه ها دراین بخش بایستی آثار خود را در ▪

اولویت انتخاب  با آثاری است که دارای آهنگسازی براساس فرهنگ موسیقایی مناطق نامبرده بوده و در ارائه آثار به  ▪

اشعار مرتبط و لحن آوازی مناسب    -رعایت اصول و قواعد موسیقی در اجرا  -نکاتی از قبیل :  تنظیم صحیح و متناسب

 ال آثار تکراری و غیر مرتبط توجه داشته باشند.عدم ارسو 

 دقیقه میباشد. 20حداکثر زمان جهت اجرای گروه ها  ▪

 تکنوازی  .2

 .رده سنی برگزار میگردد 3بخش تک نوازی با محوریت سازهای زهی نواحی غرب کشور و در

 قوپوز   –کمانچه   –دیوان  –تنبور     شامل: سازهای زهی

  سال   لحاظ میگردد 82  تا  32ج(سال       22تا   81سال    ب(  71 تا 12در بخش تکنوازی سه رده سنی:  الف(  ▪

توانند با ارسال مدارک در رده سنی الف  سال است در صورت آمادگی و توانایی می12متقاضیانی که سن آنها کمتر از   ▪

 دبیرخانه خواهد بود .شرکت نمایند. این بخش شامل توجه ویژه 

 دقیقه خواهد بود. 7حداکثر تکنوازی مدت زمان اجرای بخش  ▪

شرکت کنندگان می بایست در چهارچوب فرهنگ موسیقی و براساس سنت اجرایی و رپرتوار سازهای نامبرده شده  ▪

 ائه دهند.آثار خود را ار

و  ، خالقیت داشته منطقه خود  با نوازندگانی است که در چهارچوب موسیقی، بخش اولویت در بازبینی آثار این  در  ▪

 ارائه نمایند.بداهه نوازی مناسب این موسیقی را 

 بخش پژوهشی : .3

   موسیقی گردد در این بخش،مقاالت پژوهشی خود را با محوریت  تقاضا می ...از عالقه مندان،پژوهشگران،دانشجویان و

و  gmail.com1khonyagaranemehr@به ایمیل      PDFو با موضوع آزاد به صورت فایل    نواحی غرب کشور  –مقامی  

در زمان سال نمایند.نتیجه نهایی این بخش نسخه پرینت گرفته شده آنرا به آدرس پستی مندرج در انتهای فراخوان ار

 .برگزاری جشنواره اعالم خواهد شد
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 بخش جنبی : .4

 حضور اساتید برجسته کشوری در جشنواره  ▪

 پژوهشی  –برگزاری کارگاه تخصصی  ▪

 فرهنگ زیست بومیموسیقی و  مرتبط با    برگزاری نمایشگاه های جنبی اعم از سازهای موسیقی و صنایع دستی منطقه ▪

 معرفی ظرفیتهای طبیعی،گردشگری و تاریخی شهرستان صحنه    ▪

 تقدیر از پیشکسوتان این عرصه به منظور حفظ شان و جایگاه این عزیزان   ▪

 شرایط شرکت:

و تصویری با کیفیت مطلوب همراه   DVDگروه ها و هنرمندان عزیز می بایست آثار خود را در بخشهای مورد نظر به صورت   ▪

با اشعار اجرا و ترجمه فارسی و تکمیل فرم شرکت در جشنواره به آدرس دبیرخانه ارسال نموده و یا به صورت حضوری  

 تحویل دهند.

 صفحه اول شناسنامه الزامی است.یر در بخش تکنوازی ارسال یک برگ تصو ▪

)روی  از گروه های شرکت کننده درخواست میگردد بیوگرافی گروه را به صورت مکتوب همراه با یک قطعه عکس از گروه ▪

cd   ).برای دبیرخانه همراه با اثر ارسال نمایند 

 ز بخش رقابتی :جوای

 تندیس جشنوارهو  میلیون  ریال به همراه لوح تقدیر   40گروه اول : مبلغ   ▪

 میلیون  ریال به همراه لوح تقدیر جشنواره  30گروه دوم : مبلغ   ▪

 میلیون ریال به همراه لوح تقدیر جشنواره  20گروه سوم : مبلغ   ▪

 ندیس جشنوارهمیلیون ریال به همراه لوح تقدیر و ت  4و پژوهشی  تا مبلغ  دربخش های تکنوازی   ▪

تا سقف هشت صدهزار تومان برای بخش گروه ) به جز استان کرمانشاه ( نهایی  به راه یافتگان در بخش

 پرداخت خواهد شد.   نوازی و تا سقف دویست هزار تومان در بخش تکنوازی بر اساس نرخ کرایه زمینی 

 

 تقویم جشنواره:

 1398  آذر   5:    مهلت ارسال آثار  

 1398  آذر  14   شنواره :نتایج آثار راه یافته به جاعالم  

 1398آذر    نیمه دوم     :زمان برگزاری  

 



 نکات قابل توجه:

 .نفرات و گروه های پذیرفته شده اعالم خواهند شد آثار ارسالی ابتدا توسط هیئت بازبینی بررسی شده و ▪

 نمیگردد.د دبیرخانه محفوظ مانده و مسترد مدارک ارسالی نز ▪

 نوازان منتخب عالوه بر اجرای داوری میبایست آمادگی یک اجرای صحنه ای دیگر را نیز داشته باشند.گروه ها و تک ▪

 کند. ارسال فرم درخواست هیچگونه تعهدی برای دبیرخانه در خصوص دعوت از متقاضیان ایجاد نمی ▪

کت در بیش از یک بخش هستند باید برای شرکت در هر بخش مدارک و فرم شرکت کنندگانی که مایل به شر ▪

 درخواست جداگانه تکمیل و ارسال نمایند.

 جوایز نقدی بنابر رای هیئت داوران قابل تغییر می باشد. ▪

 د.بر عهده دبیر خانه جشنواره خواهد بوو ایاب و ذهاب درون شهری راه یافتگان به مرحله نهایی ی و پذیرای اقامت  ▪

 اهداء خواهد شد.گواهی شرکت به تمام شرکت کنندگان در جشنواره  ▪

آماده پاسخگویی به سواالت احتمالی  09909572501و  08348327472ه تلفن شماردبیرخانه جشنواره با  ▪

 متقاضیان شرکت در جشنواره است .

 خواهد بود  /https://sahne.farhang.gov.ir وب سایت  هر گونه اطالعات تکمیلی در خصوص جشنواره از طریق ▪

 

 :  نشانی دبیرخانه

   ه فرهنگ و ارشاد اسالمیادار–  خیابان چهارباغ–  شهرستان صحنه–  کرمانشاهاستان  

 دبیرخانه جشنواره موسیقی خنیاگران مهر              

                         6746171998  کد پستی :      
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 فرم درخواست شرکت در نخستین جشنواره خنیاگران مهر

 پژوهشی  - بخش تکنوازی

 

 

 گروه سنی :     تاریخ تولد :                نام :                  نام خانوادگی :                        کد ملی :                            

 

 

 ه همراه :شمار                                                 آدرس :                                                           

 

 تلفن ثابت با ذکر کد شهرستان :

 

 

 میباشم.            پژوهشی                                     تکنوازیقاضی شرکت در بخش :          مت

 

 نام ساز:    

 

 بخش پژوهشی( :عنوان مقاله ) •

 

 

 

 

 

 دارم آگاهی جشنواره فراخوان در مندرج مقررات و شرایط از                                                                

     

 امضا                                                                                                                                     

 

 

 

 



 

 فرم درخواست شرکت در نخستین جشنواره خنیاگران مهر

 بخش گروه نوازی

 

 :                                 ) از اعضای گروه باشد( سرپرست گروه                                                      گروه :                          نام  

 شهرستان   :   -استان   

 شماره همراه :                                                 آدرس :                                                                           

 ندهنواز گروه  اعضا

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 زمان شاعر / تنظیم کننده  آهنگساز قطعاتنام   ردیف 

     

     

     

     

     

 

                                                                                                                  فراخوان جشنواره آگاهی دارماز شرایط و مقررات مندرج در 

 امضا سرپرست گروه:

 


