

شیوه برگزاری:

اجـرای الالیـیها و تـرانـههای فولکلور در قالـب فایل صـوتی حداکثر
زمان هر اثر  1دقیقه
 بخشهای جشنواره:
•الالیـیهـای دیـروز (بر اساس قومیتها میتواند تعریف شود)

•الالیی من ( الالییهایی که کودکان برای عروسکهای خود و یا
در بازیهای کودکانه خود درنقش والدین میسرایند)

 .2آثار به نشانی (تهران،خیایان انقالب،خیابان سمنان،اداره کل کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران،طبقه سوم ،واحد هنری)
ارسال شود .

شرکتکنندگان:

•از ( )+12نونگاه تا ()+15نوجوان
•بزرگــســال

•پــدربزرگها و مـادر بـزرگها
اهداف:

•آشنایی و شناخت بیشتر اعضا با فرهنگ و هویت ایرانی اسالمی
•ترويج آداب و رسوم محلي
•توجه تربيت ديني و حس زيبايي شناسي
•ايجاد پويايي و نشاط در بين کودکان و نوجوانان
•تاثیر الالیی ها در صمیمیت حاکم برفضای خانواده ها
•تقويت روابط بین فردي در خانواده
•در شرایط موجود با توجه به پررنگ شدن فضای مجازی در خانواده،
میتواند مسیری برای ارتباط چشمی و شنیداری اعضای خانواده با
یکدیگر باشد




گاه شمار فراخوان:

•الالییهـای امروز(الالییهایی که ریشه در دنیای معاصر دارد)

•از( )+4نـوبـاوه تا ()+12نـونگاه



به آثاری که پس از مهلت مقرر ارسال شود ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 .1آثار تا پایان دیماه  1399به واحد هنری استان تهران در قالب فایلهای
صوتی جهت داوری اولیه ارسال شود.

•الالییهای آوایی (بیکالم)





توجه:

مخاطب :

•از()+4نوباوه تا ()+12نونگاه

 .3تعداد  40اثر از آثار منتخب ( 10اثر منتخب در هر بخش ) در مرحله اول
انتخاب شده و از آنجایی که ضبط های خانگی کیفیت الزم را ندارند در
فرصتی مقتضی و زمان بندی ضبط استودیویی شود.
 .4پس از دریافت آثار فایل صوتی الالیی ها ،از سه اثر برگزیده در قالب
پویانمایی(انیمیشن) تهیه و در فضای مجازی ارائه خواهد شد.
مهلت ارسال آثار:
پایان دیماه 1399



نشانی دبیرخانه:

تهران ،خیابان انقالب ،خیابان بهار جنوبی ،خیابان سمنان ،پالک ،6
اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران،
طبقه سوم ،واحد هنری

داخلی1054 :

 شماره تماس77606753 :
پست الکترونیکvahedhonari@gmail.com:
فرم شرکت درفراخوان
نام و نام خانوادگی:

جنسیت:

سن :

•از ( )+12نونگاه تا ()+15نوجوان
•بزرگسال

•پدربزرگها و مادر بزرگها
 مقررات عمومی شرکت:
•آثارمی توانند به زبان و گویشهای مختلف اجرا شود.

•آثار به صورت فایلهای صوتی و کلمات به وضوح شنیده شوند.
•آثار میتوانند همراه با موسیقی بی کالم اجرا شوند.

•از آثاری که خارج از تاریخ قید شده به واحد ارسال شود ترتیب اثر،
داده نخواهد شد.
•آثار در بخش کودک و بزرگسال تفکیک می شود.

شرکت در بخش:

در صورت عضویت در
مراکز کانون ذکر نام
مرکز و شماره عضویت

مدت زمان فایل موضوع:
صوتی :
زبان یا گویش
محلی

توضیحات:

