
فراخوان هفتمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران

نوشته شده توسط مدير كل
دوشنبه ، 16 اسفند 1395 ، 16:26 - آخرین بروزرسانی دوشنبه ، 16 اسفند 1395 ، 16:35

ایران کنفرانس

  

فراخوان هفتمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران

  

باشگاه مجریان و هنرمندان صحنه ایران و موسسه شهریاران سخن  در نظر دارد ٬ هفتمین جشنواره مجریان و هنرمندان
صحنه ایران را از تاریخ 30.01.96  لغایت 01.02.96 در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار نماید.

  

  

اهداف جشنواره:

  

  

۱- کشف استعدادها و شکوفایی آنها در عرصه اجرا و گویندگی

  

۲- حمایت از مجریان و هنرمندان و ایجاد زمینه جذب آنها در بازار کار

  

۳- طرح و تصمیم گیری در مورد مسایل صنفی با مشارکت تهیه کنندگان

  

۴- بررسی و آشنایی با آخرین و جدیدترین روشهای اجرا و گویندگی

  

۵- انتخاب و معرفی مجریان و هنرمندان صحنه برتر کشور
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۶- معرفی و تجلیل از پیشکسوتان عرصه اجرا و گویندگی

  

۷- ایجاد بستری مناسب جهت ترویج اصول حرفه ای اجرا  و تامین نیروی انسانی مجرب

  

۸- حمایت و تشویق جوانان مستعد در عرصه اجرا و گویندگی در سراسر کشور

  

۹- شناسایی و معرفی آثار مکتوب ٬ فیلم وصوتی در زمینه اجرا و گویندگی

  

10 – ایجاد بانک اطلاعاتی تصویری جهت معرفی مجریان به تهیه کنندگان صدا و سیما و شبکه های تلویزیونی

  

  

١١-شکل گیری و تقویت یک تشکل مانا و صنفی همخوان و هم پیشه با نام مجریان ایران

  

  

بخش های رقابتی جشنواره :

  

  

الف:بخش خردسالان (زیر 12 سال )

  

ب: بخش جوان ( زیر ۱۸ سال)
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پ: بخش ۲۰ مجری برتر ایران (بخش آزاد جشنواره)

  

ج: بخش ۱۰ مجری برتر ایران (بخش افراد منتخب در جشنواره های قبلی و مجریان ممتاز)

  

د: بخش موسیقی و خوانندگان (پاپ - سنتی)

  

ذ: بخش استند آپ کمدی و نمایش های صحنه ای

  

ط: بخش اجرای کودک و نوجوان و عروسک تن پوش

  

ظ : بخش نوازندگی صحنه

  

  

  

جوایز جشنواره:

  

بالاترین جایزه :

  

۱- ( چكاوك  طلایی و دیپلم افتخار ) به نفرات اول هر بخش با رای هیات داوران
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۲- ( چکاوک سیمین و دیپلم افتخار ) به نفرات دوم هر بخش با رای هیات داوران

  

۳-( چکاوک مسین و دیپلم افتخار ) به نفرات سوم هر بخش با رای هیات داوران

  

  

۵- ( مدالیون ها  ) به

  

- مدال میکروفون طلایی  خوش بیان ترین مجری

  

- مدال میکروفون طلایی  خوش صدا ترین مجری

  

- مدال میکروفون طلایی  خلاق ترین هنرمند صحنه

  

- مدال میکروفون طلایی  اخلاق

  

- مدال میکروفون طلایی  نظام آراسته ترین مجری آقا

  

- مدال میکروفون طلایی  نظام آراسته ترین مجری خانم

  

- مدال میکروفون طلایی  طنازترین مجری صحنه

  

- مدال میکروفون طلایی  مجری با اعتماد به نفس
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- مدال میکروفون طلایی  برترین خواننده

  

- مدال میکروفون طلایی  با عنوان پدیده جشنواره (طبق شرایط خاص و جایزه ویژه هیات داوران)

  

اعطا خواهد شد.

  

  

شرایط و نحوه شرکت در جشنواره:

  

    
  پر کردن فرم ثبت نام و ارسال به دبیرخانه جشنواره  از طریق  مجازی  .1    
  ارسال یک قطعه عکس اجرای صحنه ای (جهت ساخت آرم استیشن هنرمندان) .2    
  ارسال رزومه تخصصی (طبق فرم پیوست)  از طریق ایمیل یا تلگرام  .3    
  ارسال  يك نمونه از فیلم اجرا ( مناسبتی و تخصصی) به مدت ۳ الی ۵ دقیقه .4    
  برای شرکت در بخش ۱۰ مجری و ۲۰ مجری به ترتیب ۵ و ۲ سال سابقه اجرای حرفه ای ضروری است. .5    
   برای شرکت در بخش جوان فقط متولدین بعد از ۷۸/۱/۳۱ مجاز می باشند.  .6    
  برای شرکت در بخش خردسال فقط متولدین بعد از 31/01/86  مجاز می باشند. (بخش رایگان) .7    
افرادی که فاقد شرایط فوق باشند٬ میتوانند به عنوان شرکت کننده آزاد حضور یابند و ضمن استفاده از اجراها و .8    

  برنامه های تدارک دیده شده ٬ بر تجربیات خود بیفزایند.

  

۷- واریز مبلغ ..... ریال به حساب ...... یا شماره کارت ..... نزد بانک ..... به نام ..... وارسال شماره پیگیری ویا فیش به شماره
موبایل .....

  

    
  فراخوان بخش مسابقات سخنرانی  متعاقبا اعلام می گردد.  .1    
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  فراخوان بخش موسیقی و خوانندگان (پاپ - سنتی) متعاقبا اعلام می گردد. .2    
  فراخوان بخش استند آپ کمدی و نمایش های صحنه ای  متعاقبا اعلام می گردد. .3    
  فراخوان بخش اجرای کودک و نوجوان و عروسک تن پوش متعاقبا اعلام می گردد. .4    
  فراخوان بخش نوازندگی صحنه متعاقبا اعلام می گردد. .5    

  

  

  

پل های ارتباطی جشنواره :

  

شماره های تماس با دبیرخانه تهران :

  

تلفن ثابت : 021.88679725 - 02188676841

  

۰۹۱۲۰۵۷۰۵۸۰تلفن همراه

  

۰۹۱۲۰۵۸۸۵۰۵ تلفن همراه

  

mojri_iran@ : لینک اطلاع رسانی در کانال تلگرام

  

  

mojri_iran@ : لینک اطلاع رسانی  کانال اینستاگرام
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نشانی دبیرخانه هفتمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران ( جشنواره سعدی):

  

تهران – ونک – گاندی 17 – پلاک 16 – واحد 12

  

زمان و مکان برگزاری جشنواره: 30  چهارشنبه و 31 پنجشنبه فروردین ماه و  جمعه اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و
نود و شش

  

تهران ٬ دانشگاه شهید بهشتی تهران.
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