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فراخوان بیست و دومین جشنواره موسیقی زرتشتیان سراسر دنیا
به دلیل شیوع ویروس کرونا امسال نیز برآنیم تا بیست و دومین جشنواره موسیقی زرتشتیان سراسر دنیا را به صورت مجازی برگزار
کنیم .امسال بهدلیل مجازی بودن جشنواره موسیقی ،فرصتی برای خود دیدهایم که در راستای برگزاری جشنواره موسیقی برای
تمامی زرتشتیان سراسر دنیا تالش کنیم .همچنین تغییراتی در روند برگزاری بیست و دومین جشنواره موسیقی اعمال شده که در
زیر توضیح داده شده است:

اهداف:
کانون دانشجویان زرتشتی در نظر دارد در راستای ارتقا و تشویق نوازندگان جامعه ززتشتی و همزمان با برگزاری بیست و دومین
جشنواره موسیقی سراسر دنیا ،کالسها ،وبینارها و نشستهایی را برگزار نماید .همچنین نوازندگان این فرصت را دارند تا با شرکت
در جشنواره ،در نشستها سواالت و اشکاالت خود را با افراد مجرب در زمینه موسیقی مطرح کنند و با بهرهگیری از تجربیات
ایشان ،در مسیر پیشرفت خود بکوشند.

تک نوازی:
بخش رقابتی:
جشنواره موسیقی امسال نیز مانند سالهای پیشین ،دارای بخش رقابتی برای تمامی نوازندگان زرتشتی میباشد .در این بخش ،آثار
نوازندگان داوری و برگزیدگان برطبق سبک موسیقیایی خود (سنتی یا کالسیک) ،اعالم میشوند .شیوهی برگزاری این بخش به
شرح زیر است:
• در این بخش نوازندگان ،میتوانند بدون هیچگونه محدودیتی از نظر سن ،سبک موسیقی و قطعه انتخابی ،اثر خود را که مطابق
با شرایط ذکر شده در آیین نامه میباشد ،از تاریخ  20الی  28مهرماه ،ارسال نمایند.
• آثار ارسال شده بر اساس معیارهای داوری ذکر شده در آیین نامه ،توسط داوران جشنواره بررسی شده و نوازندگان برگزیده به
مرحله پایانی راه مییابند.
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• به تمامی برگزیدهشدگان این مرحله گواهی شرکت در جشنواره تقدیم خواهد شد.
✓ نحوهی برگزاری مرحلهی پایانی ،با توجه به تصمیمگیری داوران و تیم برگزاری و بر اساس ردهبندیهای مناسب متناسب با
آمار نوازندگان شرکتکننده ،متعاقبا اعالم خواهد شد.

هم نوازی:
بخش رقابتی:
نوازندگان شرکتکننده در این بخش میتوانند بدون هیچ گونه محدودیتی از نظر سن ،سبک موسیقی و قطعه انتخابی ،اثر خود را
که مطابق با شرایط ذکر شده در آییننامه همنوازی میباشد ،از تاریخ  22تا  28آبان ماه ارسال نمایند.
✓ الزم به ذکر است این بخش مرحلهی مقدماتی ندارد و تمامی نوازندگان در صورتی که شرایط الزم ذکر شده در آییننامه را
رعایت کرده باشند ،در مرحله پایانی سنجیده خواهند شد.
✓ نحوهی برگزاری و آییننامه مربوط به این بخش متعاقبا اعالم خواهد شد.

نحوه ثبتنام و ارسال ویدیو:
نوازندگانی که تمایل به شرکت در بیست و دومین جشنواره موسیقی زرتشتیان سراسر دنیا دارند ،پس از ثبتنام در تاریخ (تکنوازی:
 17تا  23مهرماه و همنوازی 15 :تا  21آبان ماه) در تارنمای رسمی جشنواره موسیقی
 ،www.jashnvaremoosighi.kdz.irبه ارسال آثار خود (مرحله مقدماتی تکنوازی در تاریخ 20 :تا  28مهرماه و
همنوازی در تاریخ 22 :تا  28آبان ماه) ،از یکی از دو روش زیر اقدام نمایند:
 .1متقاضیان میبایست نمونه تصویری خود را در گوگل درایو بارگذاری کرده و سپس لینک آن را در محل مربوطه در فرم ثبتنام
وارد نمایند.
 .2یا از طریق آیدی تلگرام کانون دانشجویان زرتشتی به نشانی  @kdz_idاقدام نمایند.

نوازندگان میتوانند در صورت بروز هرگونه مشکلی در هنگام ثبتنام و ارسال ویدیوها ،برای اطالعات بیشتر در روزهای ثبتنام و
ارسال ویدیوها با آیدی کانون دانشجویان زرتشتی  @kdz_idدر ارتباط باشند.
شایان یادآوری است در کنار این فراخوان ،آییننامه هربخش بهطور جداگانه برای اطالع از شرایط و مقررات جشنواره موسیقی و
همچنین معیارهای داوری مورد نظر نیز فراهم آمده که از طریق تارنمای جشنواره موسیقی در دسترس است.

