
  
  

  
                                                                         

  
        

  

  
 

  فراخوان اولين دوره جشنواره موسيقي مجازي معلولين استان هرمزگان در بندرعباس(مهر هرمزگان) 

  

موسسه ستاره توانبخش هرمزگان با همكاري سازمان بهزيستي استان هرمزگان و اداره كل فرهنگ وارشاد  
  اسالمي استان هرمزگان 

برگزار مي دي ماه سال جاري    در  معلولين به ميزباني شهرستان بندرعباساولين دوره جشنواره موسيقي مجازي  
  نمايد. 

  

  : اهداف جشنواره

  ه بيشتر اين قشر از جامعه چايجاد بستري مناسب در حوزه موسيقي جهت فعاليت هر- ١

حوزه ديهاي معلولين به جامعه و ترغيب جامعه هدف درانجام فعاليتهاي هنري بويژه در  نمننشان دادن توا- ٢
  موسيقي

و ايجاد ارتباطي پويا و سازنده با فعاالن حوزه فرهنگ و   هرمزگان  موسسه ستاره توانبخشفعاليتهاي  گسترش  - ٣
  هنر سراسر استان 

رسيدن به اين مهم كه معلوليت ناتواني نيست بلكه محدوديتي است كه اگر موقعيت مناسب باشد به حداقل - ٤
  ممكن خواهد رسيد. 

  

  : جشنوارهي  ابخش ه

شركت كنندگان مي توانند در بخش هاي گروهي.تك نوازي.تك خواني.آهنگ سازي.تنظيم و ترانه سرايي در 
  جشنواره شركت كنند.

  :رشته هاي جشنواره

  رشته هاي موسيقي رديفي.نواحي.كالسيك و پاپ در جشنواره شركت كنند.  شركت كنندگان مي توانند در

  :پيوستها

  ٢٠/١٠/٩٩ر  مهلت ارسال آتار:حداكث

  ٢٢/١٠/٩٩تاريخ اعالم پذيرفته شدگان:

  ١٠/٩٩/ ٢٤زمان برگزاري جشنواره:



  
  

  
                                                                         

  
        

  

  
 

  

  

  : مدارك مورد نياز

  و شماره تماس شركت كننده   معرفي اثر(نام اثر و نام سازنده)  معرفي آثار بصورت كوتاه و مختصر كه شامل- ١

 - مناسب بدون استفاده از جلوه هاي صوتيضبط نمونه اثر اجرايي جهت شركت در جشنواره با كيفيت  - ٢
  دقيقه ٢٠تا  ١٥دقيقه و بخش گروه نوازي بين  ١٠تا ٥بخش تك نوازي و تك خواني بين  .  استديويي  

راي گروهي كارت اسكن كارت شناسايي معلوليت يا گواهي معلوليت از بهزيستي محل سكونت(درصورت اج- ٣
  گروه) شناسايي همه اعضاء  

  گروه)راي گروهي كارت شناسايي همه اعضاء  اسكن كارت شناسايي ملي يا صفحه اول شناسنامه(درصورت اج- ٤

  عالوه بر ضبط صوتي و تصويري بايد اثر خود را تايپ و اسكن نمايند. شركت كنندگان بخش ترانه سرايي - ٥

  

  ند به صورت جداگانه در تمامي بخشهاي جشنواره شركت نمايد. الزم به ذكر است هر فرد مي توا

شركت كنندگان بايد آثار و تمامي مدارك مورد نياز خود را از طريق پيام رسان واتس آپ به شماره 
  ارسال نمايند. ٠٩٩٨١١٥٠١٧١

اين اجراها از   در شهرستان بندرعباس آثار خود را اجرا نمايند و  ١٠/٩٩/ ٢٤  ضمنا افراد برگزيده بايد درتاريخ  
طريق تلويزيون اينترنتي بصورت زنده پخش خواهد شد و به برگزيدگان هر بخش لوح تقدير همراه با تنديس 

  خواهد شد.و هداياي نقدي اهداء  جشنواره  

و اينستاگرام موسسه   sharji.meشركت كنندگان مي توانند اخبار مربوط به اين جشنواره را ازطريق سايت  

  دنبال نمايند.  setarehtavanbakhsh@ستاره توانبخش هرمزگان به آدرس  

  آدرس دبيرخانه:

موسسه ستاره توانبخش بندرعباس بلوار امام حسين جنب اداره استاندارد انجمن نابينايان استان هرمزگان 
  هرمزگان 

  تلفن تماس: 

٠٩٩٨١١٥٠١٧١-٠٧٦٣٣٣٣٦٥٨١  


