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 )بخش غیر رقابتی(جشنواره موسیقی فجر ششمینسی و  فراخوان 

 3 تا بهمن ۲۸ زمان و در گرامیداشت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران از تاریخجشنوارۀ موسیقی فجر همششمین وسی

سازی و حمایت از نامۀ جشنواره و با هدف شناسایی، ظرفیتبرگزار خواهد شد. فراخوان حاضر بر اساس آیین 13۹۹اسفند 

هر شاخه از موسیقی تهیه و در   ر کشور با اولویت معیارهای هنریهای موسیقی سراسهای خالقانۀ هنرمندان و گروهفعالیت

ها و هنرمندان فعال موسیقی در عرصۀ اجرای فراخوان از کلیۀ گروه تنظیم شده است. ستاد برگزاری جشنواره با انتشار این

کند در صورت تمایل با مطالعۀ دقیق فراخوان و ارسال آثار و مدارک خود در برگزاری و هرچه پربارتر شدن ای دعوت میصحنه

 .این رویداد هنری مشارکت نمایند

  

 :مدارک الزم 

 ــ ارائۀ نمونۀ تصویری از اجرا

 تکمیل فرم درخواست شرکت در جشنوارهــ 

 کالم ور شدۀ شعــ متن تایپ

 (.، ارسال ترجمۀ دقیق شعر، ترانه یا کالم نیز الزامی استباشددر صورتی که شعر یا کالم آثار به زبانی غیر از فارسی ):۱تبصره 

  

 :شرایط  

 ۲0/۹/13۹۹مهلت ارسال مدارک: تا تاریخ .1

 1/۸/13۹۹ثبت نام در سامانه  شروع زمان.۲

 :نحوۀ ارسال مدارک .3

 www.fajrmusicfestival.com دورۀ جشنوارۀ موسیقی فجر به نشانی ششمینواری در سایت سیذاز طریق بارگ 

 

و هرگونه ویرایش صوتی و بدون  VOB ،MP4 ،WMV هایبا یکی از فرمت، دقیقه   15ل نمونه تصویری باید حداق.۴

 .طور کامل مشخص باشندای ارسال شود که تمامی اعضای گروه در تصویر بهگونهتصویری به

کالم گروهی و شامل یک قطعه بی حداقل  بایستکالسیک ایرانی،می: نمونه تصویری در  بخش گروه نوازی موسیقی ۲تبصره

 یک تصنیف باشد.

شود متقاضیان در کنترل پذیرد، لذا تقاضا میهای تصویری ارسالی انجام میبازبینی آثار صرفاً بر اساس نمونه..5

 .ویژه کیفیت صوتی آنها کمال دقت و حساسیت را مبذول دارندهای ارسالی و بهنمونه



 گرفت: ر اولویت انتخاب قرار خواهنددباشند واجد شرایط زیر  ی که اجراهای. ۶

 .اندبار در جشنوارۀ موسیقی فجر شرکت کردههایی که برای اولینالف. هنرمندان و گروه

 .هایی که کارگان )رپرتوار( جدید و مجزا برای اجرای جشنواره آماده کنند. هنرمندان و گروهب

کننده های شرکتنواز( با دیگر گروهاقد عضو مشترک در اعضای اصلی )سرپرست، خواننده، تکهایی که ف. گروهج

 .باشند

باید مطابق با فرم ثبت نام و نمونۀ تصویری ارسالی باشد. در صورت  ،جشنواره یاجرا در زمانترکیب اعضای گروه .۷

مؤظف است گروه نشده و موجّه که منجر به تغییرات جزئی در ترکیب گروه شود، سرپرست بینیبروز اتفاق پیش

 .مراتب را در اسرع وقت کتباً به دبیرخانۀ جشنواره اطالع دهد تا نتیجه پس از بررسی به گروه اعالم شود

 .دقیقه خواهد بود ۶0هر اجرا شامل یک بخش، بدون تنفس با مدت زمان حداکثر . ۸

جامعه و سالمت با توجه به وضعیت و شرایط  )آنالین یا حضوری(اجراو نحوه ی ساعت ، تعیین مکان، تاریخ . ۹

 خواهد بود.در اختیار ستاد جشنواره  ، فنی هماهنگی با ستاد ملی کرونا و موضوعات

وکالم( بر عهدۀ متقاضی  در جشنواره )موسیقی، شعر شدهحقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار ارائه رعایت .10

 .است

بوده و ها و آثار گروهانتخاب  منوط به نظر هیات ست اعالم نظر نهایی برای حضور گروه ها درجشنوارها.بدیهی 11

 داشت.های متقاضی وجود نخواهد برای گروه حق اعتراض و تجدید نظر

  به بایست تا پایان جشنواره، میکنندبه جشنواره راه پیدا می ها و آثارگروه .گروه هایی که توسط هیات انتخاب1۲

تواند به دلیل عدم انجام ستاد جشنواره می لذا عمل کنند. درج گردیده در فرم ثبت نامخود که تعهدات تمامی 

 نماید.هنگی هیات انتخاب ، جایگزین ایشان تعهدات ذکر شده،گروه دیگری را با هما

 

 :تماس با ما  

 طبقه سوم 1۸وچه هانری کربن .پالک انقالب. خیابان خارک. کنشانی دبیرخانۀ جشنواره: تهران، خیابان 
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