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سرزمین ایران که به درازای تاریخ بشر ،پیشینه ی فرهنگی دارد ،مازندران را چون گوهری در صدف خویش پرورانده است .دیتاری
که از سویی جنگل و دریای کاسپی و از سویی دماوند ،خاستگاه الهامات هنرمندانی بوده اس .که جان طبیع .را با سرشت .ددمتی
پیوند زدند و نواهای الهی را از جانِ سازهای کهن به گوش مردمِ هر کوی و برزَن رساندهاند
حضور اقوام گوناگون در استان همچون تُرک ،لُر ،کُرد و  ،دب و خاکی که مردمتان مهربتان پروریتده ،الاتاف ختدادادی و دهنت
دادههای بیهمتای خداوندی  ،همواره هنجار و دیین این سرزمین را با موسیقی دمیخته اس .هنری که سینه به سینه و از دودمانی
به دودمان دیگر رسیده اس .و با نودوری هنرمند به پُرمایگیِ دن افزوده شده اس .تا دمادهی جابجایی به نسل دینده گردد
این جشنواره که با کوشش شرک .نسیم مهردوا و با همکاری اداره کل فرهن و ارشاد اسالمی استتان مازنتدران و دفتتر موستیقی
وزارت فرهن و ارشاد اسالمی برگزار میشود ،یک تالش فرهنگی اس .در جان این کهن بوم و پاسخی اس .برای فرهنت بیگانته
که می تواند افزون بر پیشرف .موسیقی دئینی و بومیِ البرزنشینان ،یک بازنگری باشد برای ماندگاری بیشتتر و ریشته دوانتدن ایتن
موسیقیِ تبارمند در رگهای خشکیدهی فرهن بومیِ ایران زمین
دومین جشنوارهی موسیقی بومی البرزنشینان لیلِم با حضور استادان برجستهی استان و کشور توسط شرک .فرهنگی هنری نستیم
مهردوا با همکاری اداره کل فرهن و ارشاد اسالمی استان مازندران برگزارخواهد شد گروههای موسیقی ،تکخوانهتا و نوازنتدگان
به مدت سه روز ،در تاریخ 15 ،14و16شهریور 1396در شهرستان ساری به رقاب .خواهند پرداخ .و اختتامیهی جشتنواره در روز
جمعه  17شهریور ماه برگزار خواهد شد

• بخشهای جشنواره شامل:
 -1رقابتی
-

گروهنوازی مازندرانی
تکنوازی سازهای بومی مازندران (دوتار ،دسرکوتن ،للتهوا ،غرنه ،کمانچهی محلی ،سرنا ،لگن)
دواز محلی مازندرانی
مقاالت پژوهشی در حوزه موسیقی بومیِ اقوام البرزنشین
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 -2غیررقابتی
 گروهنوازیِ استانهای البرزنشینِ مازندران ،گیالن ،گلستان ،سمنان و تهران -3جنبی
 اجرای گروههای موسیقیِ اقوام ایران -اجرای گروههای بینالمللی

• نکات و شرایط شرکت در جشنواره
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ثب .نام متقاضیان (گروهی و انفرادی) از طریق وبسای www.lilemfest.com .صورت میپذیرد فایل wordاشتعاربه
همراه ترجمهی دن در وبسای .بارگذاری شود پس ازثب.نام ،شمارهی پیگیری و نمونهی اجرای تصویریِ اثر که باید بته
صورت  DVDبا کیفی .مالوب و بدون افک .صتوتی و تزئینتات استتودیویی و قابتل پختش در دستتگاههتای تصتویری
( )DVD Playerباشد ،تا تاریخ 1395/5/15ارسال شود
توجه :دثاری که با کیفی .نامناسب ارسال گردد حذف خواهند شد
قاعات ارسالی باید کامالً بومی باشند
ارائهی قاعات مهجور و کهن بومی که تاکنون ارائه و منتشر نشده باشد ،از امتیاز ویژهای برخوردار اس.
ارائهی قاعات بومی بهوسیلهی گروهها ،که تاکنون شنیده نشده ،دارای امتیاز ویژه اس.
بخش انفرادی شامل دواز محلی و تکنوازی سازهای بومی (سرنا ،دسرکوتن ،لگن ،غرنه ،للِهوا ،کمانچهی محلتی و دوتتار)
اس.
در ساز دوتار ،شیوهی نوازندگی نظام شکارچیان و سیفالدین محمدی ،للِتهوا حستین طیبتی ،سترنا دقاجتان فیتو زاده و
شاهرخ کرمانی و کمانچه قدر کتولی بیشتر مدنظر اس.
در بخش گروهنوازی ،موسیقی بیکالم نیز جه .بررسی و حضور در جشنواره پذیرفته میشود
به سرپرستان گروهها تاکید می شود که هر نوازنده و یا خواننده و حتی همختوان فقتط مجتاز بته شترک .در یتک گتروه
میباشند
گروههای راهیافته به جشنواره میبایس .عالوه بر اجراهای جشنواره ،یک اجرا در ساح استان مازندران داشته باشند
بخش گروهنوازیِ مازندران شامل گروه هایی اس .که در سراسر کشتور ،در راستتای موستیقی بتومی و محلتی مازنتدرانی
فعالی .دارند
بخش گروهنوازی البرزنشینان شامل گروههای موسیقی استانهای حاشیه البترز (مازنتدران ،ستمنان ،گتیالن ،گلستتان و
تهران) اس.
در بخش گروهنوازی البرزنشینان ،گروهها باید با سازهای محلیِ مناطق خود در جشنواره شرک .کنند
برترین گروهِ بخش رقابتیِ سال قبل نمیتواند در جشنوارهی امسال شرک .کند
برترین گروهِ موسیقی مازندرانیِ سال قبل در جشنواره ،میتواند در بخش غیررقابتی که گروههتای موستیقی استتانهتای
حاشیهی البرز را دربرمیگیرد ،شرک .نماید
پوشیدن لباس محلی و رعای .دداب صحنه برای گروههای موسیقی دارای امتیاز اس.
تعداد نفرات شرک.کننده در بخش گروهی حداکثر  10تن میباشد
مدت دثار ارسالی در بخش تکنوازی حداکثر پنج دقیقه و در بخش گروهنوازی پانزده دقیقه اس.
پس از دریاف .دثار توسط دبیرخانه ،دثار جایگزین قابل قبول نخواهد بود
در این جشنواره و درهر رشته و در صورت صالحدید هیئ .داوران  ،یک نفر به عنوان مقام برترین و نفرات برتتر بتا نظتر
هیئ .داوران برگزیده خواهند شد
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مقاالت پژوهشی با محوری .موسیقی بومی حاشیه البرز که در همایش دیگری ارائه نشده باشد ،به دبیرخانه ارسال شود
مقاله یا مقاالتی که با نظر هیئ .داوران برگزیده شدند ،در یک نشریه معتبر علمی-پژوهشی موسیقی چاپ میشوند
تکمیل و ارسال فرم درخواس ،.تعهدی برای دبیرخانه درخصوص دعوت از افراد و گروههای متقاضی ایجاد نمیکند
ارسال دثار به منزلهی قبول مقررات و شرایط جشنواره می باشد و متدارک و دثتار ارستالی بته دبیرخانته محفتوو است .و
بازگش .داده نمیشود
برگزارکننده ی جشنواره در استفاده از محتوا و دثار با حفظ حقوق معنوی هنرمندان مجاز اس.
دبیرخانه دسیبهای ناشی از ارسال نادرس .دثار را برعهده نمیگیرد
دبیرخانه جشنواره باشماره تلفتنهتای 01133350703و  09331121356و رایانامتهی  info@lilemfest.comدمتاده
پاسخگویی به پرسشهای متقاضیان حضور در جشنواره اس.
هرگونتتته اطتتتالی رستتتانی تکمیلتتتی در خصتتتوص جشتتتنواره ،تنهتتتا از طریتتتق پایگتتتاه رستتتمی جشتتتنواره بتتته
نشانی  www.lilemfest.comو کانال تلگرامی جشنواره به نشانی  @lilemfestاعالم خواهد شد
پس از پایان مهل .ارسال دثار ،بررسی نمونه دثار ارسالی در شاخههای مختلف دغاز و اسامی گتروههتای پذیرفتته شتده از
طریق پایگاه رسمی جشنواره اعالم خواهد شد
موارد پیشبینی نشده در فراخوان بر اساس تصمیمگیری هیات داوران محقق خواهد شد

نشانیِ دبیرخانه :ساری ،میدان امام(ره) ،ابتدای بلوار پاسداران ،جنتب ادارهی بازرگتانی ،انتهتای کوچتهی شتهید بهتزادی ،شترک.
فرهنگی هنری نسیم مهردوا
کدپستی38916-48158 :

• جوایز
تکنوازی و آواز محلی

گروهنوازی مازندران
مقالهی برگزیده
بخش ویژه

برترین نفر هر بخش :تندیس جشنواره ،لوح افتخار و جایزه نقدی
نفرات برتر هر بخش :لوح افتخار و جایزه نقدی
برترین گروه :تندیس جشنواره ،لوح افتخار و جایزه نقدی و اعزام به خار از کشتور از طترف اداره کتل
فرهن و ارشاد اسالمی استان مازندران
گروههای برتر :لوح افتخار و جایزه نقدی
لوح افتخار ،گواهی ارائهی مقاله و چاپ در یک نشریه تخصصی موسیقی
در این بخش به هنرمندی که از سوی هیئ .داوران بهعنوان پدیدهی بخش رقتابتی جشتنواره معرفتی
شود ،لوح افتخار و جایزه نقدی اهدا میشود
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