فراخوان
چهارمین جشنواره ( تک نوازی و گروه نوازی ) موسیقی آوای امید استان زنجان
انجمن موسیقی استان زنجان با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی زنجان در نظر دارد چهارمین جشنواره موسیقی استان
زنجان را در بهمن سال  59برگزار نماید.لذا از عموم هنرمندان و هنرجویان گرانقدر دعوت میشود با شرکت در این جشنواره بر رونق
آن بیفزایند.
سازهای بخش تک نوازی جشنواره :
 -1تار ( ایرانی و آذربایجانی)

-11تنبک

مهلت ارسال آثار  :تا 59/11/23

 -2سه تار

-11دف

اعالم نتایج بازبینی 59/11/31 :

-3عود (بربط)

-12نی

تاریخ برگزاری جشنواره  59/11/12 :تا 59/11/21

-4سنتور

 -13پیانو

-9آواز (ایرانی و آذری)

 -14گیتار ( کالسیک و فالمنگو )

-6ویولن (ایرانی و کالسیک)

 -19قوپوز ( ساز آشیقی )

 -7کمانچه (ایرانی وآذری)

 -16سازهای بادی ( باالبان-فلوت – ترومپت –

-8قانون

کالرینت-ساز دهنی-فلوت ریکوردر)

-5تنبور

 -17قارمان
 -18ناغارا

مدارک الزم:

 -1در بخش تک نوازی  :تکمیل فرم مربوط به تک نوازی ( فرم الف ) به همراه مدارک مورد نیاز
-2در بخش گروه نوازی  :تکمیل فرمهای مربوط به گروه نوازی (فرمهای ب – ج – د ) به همراه مدارک مورد نیاز

توجه  : 1در بخش تکنوازی سازهای سه تار ،تار ایرانی ،عود ،سنتور ،ویولن ،قانون ،تنبک ،پیانو ،گیتار ،فلوت و فلوت ریکوردر ،
ساز دهنی گروههای سنی عبارتند از  -1 :گروه سنی الف  :تا پایان  14سال (متولدین از ابتدای  1382به بعد)  -2گروه سنی ب  :از
ابتدای  19تا پایان  15سال (متولدین از ابتدای  1377تا پایان  -3 )1381گروه سنی ج  :از  21تا پایان  31سال (متولدین  1366به بعد)
توجه  : 2در بخش تک نوازی ساز قوپوز  ،آواز (سنتی و آذری) ،تنبور ،دف ،نی ،ترومپت و کالرینت ،باالبان،کمانچه آذری ،تار آذری ،
قارمان  ،ناغارا  ،گروهای سنی عبارتند از :
الف -تا پایان  18سال (متولدین  1378به بعد)
ب -از  15تا پایان  29سال (متولدین از ابتدای  1371تا پایان )1377
ج -از  26تا پایان  41سال (متولدین از ابتدای  1371تا پایان )1396
توجه  : 3سقف کلیهی گروههای سنی اعالم شده تا  59/12/25خواهد بود.
توجه  : 4حد نصاب تعداد شرکت کنندگان در بخش تکنوازی در هر گرو سنی  6نفر میباشد .در صورتی که تعداد شرکتکنندگان
کمتر از این تعداد باشد شرکتکنندگان با صالحدید هیات بازبینی وارد بخش جنبی خواهند شد.
جهت کسب اطالعات بیشتر به ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستانهای تابعه مراجعه فرمایید یا به سایت
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مراجعه فرمایید.
انجمن موسیقی استان زنجان
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

بخش تک نوازی
شطایط سٌی شطکت کٌٌسگاى زض خشٌَاضُ هَسیقی :
( هتَلسیي اظ اتتسای  1382تِ تعس )

 .1گضٍُ سٌی الف تا پایاى  14سال تا تاضید 95/12/29

 .2گطٍُ سٌی ب اظ اتتسای  15تا پایاى  19سال تا  ( 95/12/29هتَلسیي اظ اتتسای  1377تا پایاى ) 1381
 .3گطٍُ سٌی ج اظ اتتسای

 20تا پایاى

 ( 95/12/29هتَلسیي  1366تِ تعس

 30سال تا

)

یازآٍضی  :گطٍّْای سٌی ساظ ّای ساظ آشیقی ٍ آٍاظ ( سٌتی ٍ آشضی )  ،تٌثَض  ،زف ً ،ی  ،تطٍهپت ٍ
کالضیٌت  ،تاالتاى  ،قاضهاى ً ،اغاضا  ،کواًچِ آشضی  ،تاض آشضی عثاضتٌس اظ :
 .aگطٍُ سٌی الف -تا پایاى  18سال تا تاضید  ( 95/12/29هتَلسیي  78تِ تعس )
 .bگطٍُ سٌی ب اظ اتتسای  19تا پایاى  25سال تا تاضید  ( 95/12/29هتَلسیي اظ اتتسای  71تا پایاى ) 77
 .cگطٍُ سٌی ج اظ اتتسای  26تا پایاى  40سال تا تاضید ( 95/12/29هتَلسیي اظ اتتسای  70تا پایاى ) 56
شطایط عوَهی :
ّ-1ط شطکت کٌٌسُ هَظ ف است طثق خسٍل قطعات ٍ گطٍّْای سٌی هطتَطِ فقط یک قطعِ اظ هیاى قطعات
اخثاضی ٍ ًیع یک قطعِ اذتیاضی ضا اًتراب کطزُ ٍ تصَضت فایل تصَیطی  DVDتا فطهت  mp4اخطا کطزُ ٍ تِ
ازاضُ کل تِ ازاضُ اهَض ٌّطی پست یا تحَیل زّس  .زض صَضت پصیطفتِ شسى تطای اخطای صحٌِ ای حساکثط زُ
زقیقِ تطای زٍ قطعِ زض ًظط گطفتِ شسُ است .
آزضس پستی عثاضت است اظ  :ظًداى-تلَاض استقالل –ازاضُ کل فطٌّگ ٍ اضشاز اسالهی استاى ظًداى
-2فقط ساظّای شکط شسُ زض خسٍل هیتَاًٌس زض خشٌَاضُ شطکت کٌٌس

ی
 .سایط ساظّا هی تَاًٌس زض ترش خٌة

تصَضت هْواى ( ٍ ًِ زض ترش هساتقِ ) ٍ تا صالحسیس زتیط خشٌَاضُ شطکت ًوایٌس .
 -3هساضک الظم  :تکویل فطم الف تْوطاُ هساضک هَضز ًیاظ ٍ فایل تصَیطی DVDتا فطهت mp4
ّ-4طگًَِ اطالع

ضساًی اظ ططیق

e-mail

ٍ
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یا

سایت ازاضُ کل تِ آزضس

-5قطعات اخطایی زض ترش تک ًَاظی تایس تیکالم تاشٌس.
-6فیلوْا تایس زض ذاًِ ( ًِ زض استَزیَ  ٍ )...تا زٍضتیي ّای سازُ فیلن تطزاضی شًَس ٍ تسٍى ّیچگًَِ افکت صَتی
ٍ تصَیطی ٍ تسٍى ّیچگًَِ زستکاضی ٍ تسٍیي ضثط شَز  .تصَیط چْطُ شرص تایس کاهالً ٍاضح تاشس .
 -7زض اخطای صحٌِ ای زض ّط گطٍُ سٌی یک ًفط تعٌَاى ًفط تطتط ٍ یک ًفط تعٌَاى شایستِ تقسیط اًتراب ذَاٌّس
شس.تِ ًفطات تطتط تٌسیس خشٌَاضُ  ،لَح تقسیط ٍ خایعُ ًقسی اّسا هیشَز ٍ تِ ًفطات شایستِ تقسیط لَح تقسیط ٍ
خایعُ ًقسی اّسا ذَاّس شس.
ظهاًثٌسی خشٌَاضُ :
-1آذطیي هْلت اضسال هساضک الظم تِ خشٌَا ضُ ضٍظ پٌح شٌثِ  95/10/23هی تاشس .زض صَضت تاخ یط تِ آثاض
اضسالی تطتیة اثط زازُ ًرَاّس شس.
-2اعالم ًظط ّیات زاٍضاى تاظتیٌی

ضٍظ پٌدشٌثِ  95/10/30اظ ططیق سای

ت ازاضُ کل تِ

آزضس www.zanjan.farhang.gov.irذَاّس تَز.
-3ظهاى تطگعاضی خشٌَاضُ اظ ضٍظسِ شٌثِ  95/11/12تا ضٍظ چْاض شٌثِ 95/11/20
-4ظهاى تطگعاضی اذتتاهیِ خشٌَاضُ ضٍظ پٌحشٌثِ  95/11/21ساعت  4الی  8تعساظظْط

اًدوي هَسیقی استاى ظًداى
تا ّوکاضی
ازاضُ کل فطٌّگ ٍ اضشاز اسالهی استاى ظًداى
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بخش مسابقٍ گريٌ وًازی
ضشایط عمًمی :
 .1اوشخبة قطعبر ثٍ عُذٌ سشدشسز گشيٌَب میجبضذ.
 .2گشيٌ وًاصی میشًاوذ ثصًسر مًسیقی سبصی ( ثی کالم ) ي یب َمشاٌ آياص ثبضذ.
َ .3ش گشيٌ مًظف اسز فبیل سصًیشی سا دس قبلت  DVDثب فشمز  mp4ثب حذاکثش دي قطعٍ خُز
ثبصثیىی ثٍ اداسٌ کل اسضبد صودبن سب سبسیخ  95/10/23ثٍ اداسٌ امًس َىشی دسز یب سحًیل ومبیذ .دس
صًسر دزیشفشٍ ضذن ثشای اخشای صحىٍ ای ثشای دي قطعٍ حذاکثش  30دقیقٍ دس وظش گشفشٍ ضذٌ
اسز.
 .4مذاسک الصم :
الف :سکمیل فشمُبی ة  -ج – د (فشمُبی مخصًظ گشيٌ وًاصی ) ثُمشاٌ کذی ضىبسىبمٍ ي کذی
کبسر ملی سک سک اعضب
ة  :اسائٍ اضعبس قطعبر مًسیقی ثب کالم ثصًسر سبیخ ضذٌ دس ثشگٍَبی A4
 .5سعبیز کبمل حدبة ي دًضص اسالمی ثشای سک سک اعضبی گشيٌ الضامی اسز.
ثبش .
 .6حذاقل سعذاد اعضبء گشيٌ  3وفشدس َش فشم مًسیقی می د
 .7سمبمی فشمُبی مًسیقی ضبمل  :سىشی ایشاوی  ،آضیقی ،آرسی ،دبح ،کالسیک ي  ...میشًاوىذ دس
خطىًاسٌ ضشکز کىىذ.
 .8گشيَُبی اوشخبة ضذٌ ثشای اخشای صحىٍای حق وذاسوذ َیچ گًوٍ سجلیغبر ( ثىش،کبسر ي  )...دس
صحىٍ اودبم دَىذ .دس غیش ایىصًسر اص ادامٍ ضشکز دس خطىًاسٌ محشيم خًاَىذ ضذ.
 .9داضشه لجبس مشحذ ي یک ضکل ثشای اعضب ء گشيٌ ثب لحبظ مًاصیه اسالمی ي اخالقی داسای امشیبص
میثبضذ.
 .10کلیٍی اعضب گشيٌ ثبیسشی اص َىشمىذان ثًمی اسشبن صودبن ثبضىذ .دس غیش ایىصًسر دثیش خطىًاسٌ اص
ضشکز گشيٌ دس َش مشحلٍ اص خطىًاسٌ کٍ ثبضذ خلًگیشی ثعمل خًاَذ آيسد.
 .11خطىًاسٌ مًسیقی اص سبسیخ  95/11/16لغبیز  95 /11/20دس سبال س َىش فشَىگسشای امبم خمیىی
( سٌ ) ثشگضاس خًاَذ ضذ  .صمبن اخشای خطىًاسٌ سقشیجی ثًدٌ ي دس صًسر کثشر ضشکز کىىذگبن
ثٍ سعذاد سيصَبی خطىًاسٌ اضبفٍ خًاَذ ضذ.
صًسر دزیشفشٍ ضذن آثبس اسائٍ ضذٌ ثشای

 .12دس اص اعالم وظش َیبر دايسان ثبصثیىی دس

اخشای

صحىٍ ای َشگًوٍ سغییش دس اعضبء گشيٌ ي قطعبر ممىًع میجبضذ .دس غیش ایىصًسر دثیش خطىًاسٌ اص
ادامٍ ضشکز گشيٌ دس خطىًاسٌ خلًگیشی ثعمل خًاَذ آيسد.
1

 .13ثٍ دىح گشيٌ ثشسش دس حًصٌ َبی آضیقی  ،سىشی ،کالسیک  ،دبح ي آرسی دس اخشای صحىٍ ای
سًسط َیبر دايسان سىذیس خطىًاسٌ  ،لًح َبی سقذیش ي َذایبی وقذی اَذا خًاَذ ضذ.
 .14ضشکز دس خطىًاسٌ ثٍ مىضلٍ دزیشش کلیٍ مقشسار خطىًاسٌ می ثبضذ.
 .15دثیشخبوٍ خطىًاسٌ َیچگًوٍ مسئًلیشی دس خصًظ اسکبن اعضبی گشيَُبی مًسیقی ضُشسشبن دس
ایبم ثشگضاسی خطىًاسٌ وخًاَذ داضز.
 .16حذ وصبة سعذا گشيَُب ثشای حضًس دس ثخص مسبثقٍ گشيٌ وًاصی حذاقل  3گشيٌ دس َش حًصٌ
مًسیقی میجبضذ.
 .17صمبوجىذی خطىًاسٌ :
الف -آخشیه مُلز اسسبل مذاسک الصم ثٍ خطىًاسٌ دىحضىجٍ  95/10/23می ثبضذ .دس صًسر سبخیش
ثٍ آثبس اسسبلی سشسیت اثش دادٌ وخًاَذ ضذ.
ة -اعالم وظش َیبر دايسان ثبصثیىی

دىدطىجٍ  95/10/30اص طشیق سبیز اداسٌ کل ثٍ وطبوی

 www.zanjan.farhang.gov.irقبثل مطبَذٌ خًاَذ ثًد.
ج -صمبن ثشگضاسی خطىًاسٌ اص سيص سٍ ضىجٍ  95/11/12سب سيص چُبسضىجٍ 95/11/ 20
د -صمبن ثشگضاسی اخششبمیٍ سيص دىحضىجٍ  95/11/21اص سبعز  4الی  8ثعذاصظُشخًاَذ ثًد.

توضیح اینکه  :هیچگونه سقف سنی برای شرکت کننذگان در بخش گروه نوازی در نظر گرفته نشذه است و تمامی
گروههای سنی حق شرکت در جشنواره را دارنذ.

اوجمه مًسیقی استان زوجان
با َمکاری ادارٌ کل فرَىگ ي ارشاد اسالمی استان زوجان

2

فرم الف
مخصوص تک نوازی

فرم تقاضای شرکت در بخش تک نوازی جشنواره موسیقی استان زنجان
تِ  :اداسٓ کل فشٌّگ ٍ اسشاد اسالهی استاى صًجاى
ً-1ام ٍ ًام خاًَادگی :
 -2هحل تَلذ :
-3تاسیخ تَلذ :
 -4گشٍُ سٌی(الف،ب،ج):
 -5شْشستاى:
ًَ -6ع ساص :
ً -7ام قطعات اجثاسی ٍ اختیاسی تا رکش ًام آٌّگساص یا تٌظین کٌٌذُ اثش :
 -1هشخصات قطعِ اجثاسی:
-2هشخصات قطعِ اختیاسی:
تَجِ :اسائِ کپی شٌاسٌاهِ ٍ کاست هلی (ّش دٍ هَسد) الضاهی است .
آدسس هٌضل ششکت کٌٌذُ :
شواسُ ی تواس :
ایویل :
ایٌجاًة  ..................................................................کلیِ قَاًیي ٍ هقشسات ششکت دس جشٌَاسُ هَسیقی استاى
صًجاى سا هیپزیشم.

ًام ٍ ًام خاًَادگی ٍ اهضاء

فرم ب
مخصوص گروه نوازی

فرم تقاضای شرکت در جشنواره موسیقی گروه نوازی استان زنجان
به  :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان
با سالم و احترام
خواهش ند است دستور فرماییذ با حضور گروه موسیقی تحت سرپرستی اینجانب با مشخصات زیر در
م
جشنواره موسیقی گروه نوازی استان زنجان موافقت نماییذ  .مضافاً  DVDبا فرمت  mp4حاوی دو قطعهی
اجرای گروه به همراه فرمهای ( ج ود ) ارسال میگردد.
 .1نام گروه موسیقی :
 .2نوع فعالیت(پاپ،کالسیک،سنتی،آشقی،آرری):
 .3شهرستان:
 .4آهنگساز یا آهنگسازان :
 .5تنظیم کننذه:
 .6تعذاد اعضای گروه :
 .7مشخصات قطعه با کالم :
 .8مشخصات قطعه بی کالم :
آدرس و شماره تماس و ایمیل سرپرست گروه:

نام و نام خانوادگی سرپرست گروه
امضاء  -تاریخ

شزکت در جشىًارٌ بٍ مىشلٍ پذیزش کلیٍی مقزرات جشىًارٌ میباشذ.

فزم " ج "
مخصًص گزيٌ وًاسی

فُزست قطعاتی کٍ در بخش گزيٌ وًاسی اجزا خًاَذ شذ

ردیف

نام قطعه

آهنگساز

تنظیم کننده

با کالم یا بیکالم

نام شاعر،ترانه سرا

مدت زمان

1
2

اوجمه مًسیقی استان سوجان
ادارٌ کل فزَىگ ي ارشاد اسالمی استان سوجان

فرم " د "
مخصًص گريٌ وًازی

مشخصات اعضاء گريٌ در بخش گريٌ وًازی
ردیف

وام ي وام خاوًادگی

سمت در گريٌ

وام ساز

شمارٌ تماس

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

تًجٍ  :حذاقل تعذاد اعضاء گريٌ  3وفر در َر حًزٌ مًسیقی می باشذ .

اوجمه مًسیقی استان زوجان
ادارٌ کل فرَىگ ي ارشاد اسالمی استان زوجان

قطعات تعیین شذه برای رشته آواز ایرانی
گروه سنی الف ( تا پایان  18سال ) :
قطعات اجباری :
 - 1اجرای سو گٌشو از دستگبه شٌر  ،شبمل  :درآمد  ،کرشمو  ،سلمک یب شينبز ً فرًد
 - 2اجرای یک گٌشو از دستگبه شٌربو درخٌاست ىیئت داًران
قطعات اختیاری :
اجرای یک تصنیف در دستگاه شور یا ابوعطا یا دشتی
گروه سنی ب ( 19تا  25سال )  :یکی از قطعات زیر انتخاب و اجرا شود.
قطعات اجباری :
ی  ،جامه دران  ،عراق و رهاب و فرود به
 - 1اجرای  4گوشه در آواز افشاری شامل  :درآمذ  ،شهاب
افشاری
- 2اجرای یک گوشه به درخواست هیات داوران
قطعات اختیاری :اجرای یک تصنیف در آواز افشاری
گروه سنی ج ( 26تا  40سال )  :یکی از قطعات زیر انتخاب و اجرا شود.
قطعات اجباری :
- 1اجرای 4گوشه در دستگاه چهار گاه شامل  :درآمذ ،زابل  ،حصار  ،مخالف چهار گاه و فرود به
چهار گاه
- 2اجرای یک گوشه در چهار گاه به درخواست هیات داوران
قطعات اختیاری  :اجرای یک تصنیف در دستگاه چهار گاه
شرکت کننذگان می تواننذ آواز خود را به همراه یک ساز اجرا نماینذ.

آواز آذربایجانی
گروه سنی الف
قطعات اجباری :
خالق ماىنیالری و یا تصنیف

گروه سنی ب
قطعات اجباری:
تصنیف و قیسا موغام

گروه سنی ج
قطعات اجباری :
1
2
3
4

 شور راست ماىور -بیات کرد

قطعات اختیاری :
خواننذه می توانذ یک قطعو ( موغام ) یا تصنیف بو دلخواه بخوانذ .

قطعات باالبان
شرکت کننذگان گروه های سنی الف و ب در انتخاب قطعات آزاد می باشنذ .
گروه سنی ج
قطعات اجباری :
1
2
3
4
5

 کسمو شیکستو شیروان شیکستو سی قاراباغ شیکستو سی دوبیتی -دیل غم

قطعات اختیاری :
یک قطعو ( عاشیق ىاواسی ) بو دلخواه بنوازد  .شرکت کننذه می توانذ با ىمراىی یک ساز ضربی
اجرا کنذ.

قطعات پیانو کالسیک
در قطعات اجباری ي اختیاری  ،ايلًیت اوتخاب با َىرجًیاوی است کٍ آثار اجرایی بُتری در کیفیت  ،تکىیک
ي وحًٌ ی اجرا ارائٍ ومایىذ کٍ ایه مًضًع در قطعات اجباری بیشتر مذ وظر دايران خًاَذ بًد .
قطعٍ اجباری
قطعٍ اختیاری

گريٌَای سىی
(یکی از مًارد رکر شذٌ)
یک مىًئت
گريٌ سىی خردسال 7
تا  10سال

یک قطعٍ اختیاری
یا یکی از 25اتًد بر گمًلر
(بٍ اوتخاب خًد َىرجً)
یا اجرای یک سًواتیه
اجرای یک سًواتیه

گريٌ سىی الف
تا  14سال

یا
یکی انياوسیًنَای دي صذایی باخ
یا

یک قطعٍ اختیاری
(بٍ اوتخاب خًد َىرجً)

یکی از  25اتًد برگمًلر
گريٌ سىی ب
19-15

گريٌ سىی ج
30-20

اجرای یک مًيمان از یک سًوات
یا یک قطعٍ پرلًد یا
یکی از اوًاوسیًنَای باخ
يرن یا اتًد یا يالس
یک اوًاوسیًن یا وکت
یا
یک مًيمان از یک سًوات

یک قطعٍ اختیاری
(بٍ اوتخاب خًد َىرجً)

یک قطعٍ اختیاری
(بٍ اتىخاب خًد َىرجً)

قطعات تعیین شذه برای ساز تار
گروه سنی الف(تا  14سال )  :یکی از قطعات زیر انتخاب و اجرا شود .
قطعات اجباری:
 .1رًگ شْر اثر استاد هْسی هعرّفی از کتاب دّم دستْر هقذهاتی تارّ سَ تار (ٌُرستاى)
 .2رًگ دشتی از کتاب بیایید تارّ سَ تار بٌْازین (دفتر دّم ) استاد کیْاى ساکت
 .3توریي دشتی اثر استاد ابْاحسي صبا
قطعات اختیاری  :شرکت کٌٌذٍ هیتْاًذ یک قطعٍ از اساتیذ هعتبر اًتخاب ّ اجرا ًوایذ .
گروه سنی ب (  15تا  19سال )  :یکی از قطعات زیر انتخاب و اجرا شود ( اجرای ردیف السامی
است)
قطعات اجباری :
 .1دّضربی بیات ترک اثر استاد صبا
 .2رازًّیاز اثر استاد حسیي علیسادٍ از کتاب دٍ قطعَ برای تار ()3
 .3چِار هضراب هاُْر دل اًگیس از کتاب سبکبال استاد کیْاى ساکت
یلی  -خاّراى -دلکش  -شکستَ
ّ اجرای گْشَ ُای دستگاٍ هاُْر -دراهذ – داد – ف
الزم بَ رکر است اجرای ردیف برای گرٍّ سٌی ب الساهی هی باشذ
قطعات اختیاری  :شرکت کٌٌذٍ هیتْاًذ یک قطعٍ از اساتیذ هعتبر اًتخاب ّ اجرا ًوایذ .

گروه سنی ج ( 20تا  30سال )  :یکی از قطعات زیر انتخاب و اجرا شود  ( .اجرای ردیف السامی است)

قطعات اجباری :
 .1چِار هضراب بیات ترک اثراستاد حسیي علیسادٍ از کتاب دٍ قطعَ
 .2دخترک ژّلیذٍ اثر استاد علیٌقی ّزیری
 .3چِار هضراب برگ ّباد از کتاب با هْج تا کراًَ اثر استاد کیْاى ساکت
 .4چِار هضراب شْراًگیس از کتاب ششن استاد کیْاى ساکت اثر پرّیس هشکاتیاى

و اجرای گوشو ىای دستگاه شور( .از ردیف ُای هیرزا عبذالَ  ،هْسی هعرّفی ّ
کیْاى ساکت) الزم بَ رکر است اجرای ردیف برای گرٍّ سٌی ج الساهی هی باشذ .
قطعات اختیاری  :شرکت کٌٌذٍ هیتْاًذ یک قطعَ از ا ساتیذ هعتبر اًتخاب ّ اجرا ًوایذ .

قطعات تار آذربایجانی
گروه سنی الف
قطعات اجباری :
 - 1اتود ىای درش شماره  122صفحو  - 67اتود  154صفحو  – 82اتود  191صفحو – 110
اتود  112صفحو  – 63از کتاب تار مکتبی نوشتو ضعیذ رضتم اف
 - 2زابل درآمذی  132صفحو  79از کتاب تار مکتبی نوشتو ضعیذ رضتم اف
 - 3عسال رینگی  159صفحو  85از کتاب تار مکتبی نوشتو ضعیذ رضتم اف

گروه سنی ب
قطعات اجباری :
1
2
3
4
5

 قطعو ضیمای شمص قطعو حیراتی ( بیرنجی حیصو ) قاراباغ شکطتو ضی رینگ اوزون دره -رینگ یوز بیر

گروه سنی ج
قطعات اجباری :
یک قطعو موغام اجرا شود.
قطعات اختیاری :
شرکت کننذه بو دلخواه خود قطعو ای را بنوازد  .شرکت کننذه می توانذ ىمراه با یک ضاز ضربی اجرا
کنذ.

قطعات سازهای بادی ( ترومپت  ،کالرینت )

برای تمام سنین

- 1پدر خوانده
 ( Schindlers List- 2تم فهرست شیندلر ) در 𝒎𝑬
ً - 3یلن زن رًی بام
نٌشتو کاًه سرًریان

(  )Fiddler On The Roofکتاب گلچینی از زیباترین آىنگيا جلد

()2

قطعات ساز تنبور
قطعبت اجببری
قطعبت اختیبری

گروه هبی سنی
( یکی از موارد رکر شذه )

گروه سنی الف

-1مقبم جلوشبهی یک

یک قطعه به اختیبر

(تب  18سبل )

 -2آهنگ فراق

شرکت کننذه

 -1سوار سوار
یک قطعه به اختیبر

گروه سنی ة
-2مقبم جلوشبهی سحری

شرکت کننذه

( 19تب  25سبل)
-3مقبم هی دیبر دیبر
 -1مقبم سبروخبنی
گروه سنی ج

 -2مقبم جنگه را

یک قطعه به اختیبر

( 26تب  40سبل)

 -3مقبم گل و دره

شرکت کننذه

-4مقبم خبن امیری

منبع  :کتبة صذ درس تنبور از علی اکبر مرادی
توجه  :در اجرای صحنه ای هیئت داوران به تشخیص خود می تواننذ در هر گروه سنی مربوطه از میبن
قطعبت اجببری قطعه ای را انتخبة کرده و از شرکت کننذه بخواهنذ که قطعه مربوطه را اجرا کنذ .

قطعات ساز آضیقی ( قَپَز ) :

الف  :تا  18سال
گرٍّْای سٌی ساز آضیقی

ب  19 :تا  25سال
ج  26 :تا  40سال

قطعات اجباری ّ :ر گرٍُ سٌی بایذ یک قطعِ از قطعات زیر را اًتخاب ٍ اجرا کٌذ :

قرُ چی – هیٌاگرایلی -ضاّسًَی-آغیرضرٍر -دیلغن – کرم گَزللوِ سی – باش ساری تل – دٍ بیتی –
یاًیخ کرهی – باش هخوس – رٍحاًی –هیصری کَراٍغلَ –تَرکی کَراٍغلَ -ترسِ گرایلی –
کرم کَچذٍ -کَراٍغلَ دٍبیتی سی -پاضا کَچذٍ -دهیر گَزللوسی – قْرهاًی – اٍرضاری –
حسیي گرایلی سی -کطیص اٍغلَ – داستاًی – عثواًلی دیَاًی – ایرٍاى چَخَرٍ – ّیجراى کرهی –
ضیرٍاى گرایلی سی – ضیرٍاى ضیکستِ سی – اٍردٍ بادی -چیٌذیَاری -

قطعِ اختیاری بایذ غیر از ایي ّاٍاّا باضذ  .در اجرای صحٌِای ّیات داٍراى بِ تطخیص خَد هیتَاًٌذ
ّر ّاٍا را از لیست اًتخاب کردُ ٍ از ضرکت کٌٌذُ بخَاٌّذ کِ اجرا کٌذ.

قطعات تعیین شذه برای ساز تمبک
گروه سنی الف :
قطعات اجباری :یکی از قطعات زیر انتخاب و اجرا شود.
 3دقیقِ اجرا در یکی از هیساًْای 4/2یا  2/4یا  3/4یا  4/ 4یا  ٍ 3/8سپس تثذیل آى تِ هیساى ترکیثی...
قطعه اختیاری  :اجرای یکی از هیساىّا تِ صَرت دلخَاُ تا تکٌیکّای هختلف ( حذاکثر سِ دقیقِ )
گروه سنی ب :
قطعات اجباری:
 3دقیقِ اجرا در یکی از هیساًْای  2/4یا  3/4یا  4/4یا  ٍ 3/8سپس اجرای هیساى  6/8یا  ٍ 6/16سپس فرٍد
تِ هیساى  ( 6/4تر ٍزى تصٌیف هرغ سحر اثر ًی داٍد ) تا کاّش هترًٍن
قطعه اختیاری :اجرای یکی از هیساىّا تِ صَرت دلخَاُ تا تکٌیکّای هختلف ( حذاکثر سِ دقیقِ ) .اجرا ی هیساى
ّای هرکة ٍ هذگرداًی ( اجرای ریتن ّای لٌگ  5ضرتی ٍ  7ضرتی ) دارای اّویت هی تاشذ.
گروه سنی ج ( 20تا  30سال ) :
قطعات اجباری :
 3دقیقِ اجرا در یکی از هیساى  2/4اًتقال تِ  ٍ 4/4اًتقال تِ هیساى  ٍ 3/8اًتقال تِ  ٍ 12/8ترگشت تِ هیساى
 ( 2/4تر ٍزى تصٌیف هرز پرگْر استاد خالقی ) ٍ اجرای ریتن ّای لٌگ  7ضرتی  9 ،ضرتی  13 ،ضرتی ...
تْوراُ ّن ًَازی تا یک ساز
قطعه اختیاری :اجرای یکی از هیساىّا تِ صَرت دلخَاُ تا تکٌیکّای هختلف ( حذاکثر سِ دقیقِ )
تَجِ  :در ٌّگام اجرای سلَ تیاى دقیق ریتن ّای گًَاگَى ( رعایت سرضرب ٍ ،اضح تَدى تعذاد ضرب در هیساى ،
رسا تَدى ٍ تفکیک صذای ایجاد شذُ در ًاحیِ ّای سِگاًِ پَست الساهی هی تاشذ . ).الزم تِ رکر است اجرای ًرم
ی  ،اجرا ی کرٍهاتیک ٍ استفادُ از تکٌیک اساتیذ هختلف آزاد تَدُ ٍ دارای
ٍ رٍاى قطعات  ،داشتي ریس پر  9اًگشت
اهتیاز هیتاشذ.

قطعات تعیین شذه برای ساز دف
گروه سنی الف( تا  18سال)  :یکی از قطعات زیر انتخاب و اجرا شود.
شٌاخت ٍ اجزای هقامّا ٍ ریتنّای خاًقاّی ( بِ صَرت سَال ٍ جَاب ) ٍ حالت تاثیزپذیزی آًْا در
هَسیقی سٌتی بِ حالت سادُ ٍ تزکیبی ٍ اجزای قطعات ریتویک سادُ ٍ تزکیبی (

𝟔

𝟐 𝟑

𝟖

𝟒 𝟒

ٍ ٍ )

گروه سنی ب ( 19تا  25سال)  :یکی از قطعات زیر انتخاب و اجرا شود.
شٌاخت ٍ اجزای هقامّا ٍ ریتنّای خاًقاّی( بِ صَرت سَال ٍ جَاب ) ٍ حالت ٍصل ایي هقاهات بِ
یکدیگز بِ حالت سادُ ٍ تزکیبی ٍ ّوزاُ با ریش ٍ اجزای قطعات سادُ ٍ تزکیبی ٍ لٌگ (

𝟗

𝟔

𝟐

𝟔

𝟔𝟏 𝟖

𝟖

𝟒

ٍ ٍ ٍ )

گروه سنی ج (  26تا  40سال)  :یکی از قطعات زیر انتخاب و اجرا شود.
شٌاخت ٍ اجزای هقامّا ٍ ریتن ّای خاًقاّی ( بِ صَرت سَال ٍ جَاب ) ٍ حالت ٍصل ایي هقاهات بِ
یکدیگز در هزاسن حلقِ بِ حالت سادُ ٍ تزکیبی ٍ ّوزاُ با ریش ٍ اجزای قطعات ریتویک سادُ ٍ تزکیبی ٍ
𝟏𝟐

لٌگ سٌتی با استفادُ اس تغییز آکساى (

𝟖

و

𝟓𝟏
𝟖

و

𝟔
𝟔𝟏

و

𝟎𝟏

𝟗

𝟔
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و و و )

قطعات ساز دٌىی:
گرَي سىی الف ( :تا  14سال )
قطعات اجباری :یکی از قطعات زیر اوتخاب َ اجرا شُد.
 - 1سلطان قلبٍا
 - 2شکار آٌُ
Green Sleeves - 3

کتاب ساز دٌىی جلذ ( )2وُشتً مىصُر پاک وژاد
کتاب ساز دٌىی جلذ ( )2وُشتً مىصُر پاک وژاد
کتاب ساز دٌىی جلذ ( )2وُشتً مىصُر پاک وژاد

گرَي سىی ب 15 ( :تا  19سال )
قطعات اجباری  :یکی از قطعات زیر اوتخاب َ اجرا شُد.
 - 1گل سىگم
 - 2پذر خُاوذي
 - 3جمعً

گلچیىی از زیباتریه آٌىگٍا ( )1وُشتً کاَي سرَریان
کتاب ساز دٌىی جلذ ( )2وُشتً مىصُر پاک وژاد
کتاب ساز دٌىی جلذ ( )2وُشتً مىصُر پاک وژاد

گرَي سىی ج  20( :تا 30سال )
قطعات اجباری  :یکی از قطعات زیر اوتخاب َ اجرا شُد.
از کتاب ساز دٌىی جلذ یک مىصُر پاک وژاد
 - 1چٍارمضراب ماٌُر
گلچیىی از زیباتریه آٌىگٍا ( )1وُشتً کاَي سرَریان
 - 2وُبٍار دلىشیه
کتاب ساز دٌىی ( )2وُشتً مىصُر پاک وژاد
 - 3مُن آمُر Mon Amour
قطعات اختیاری  :کلیً گرٌٍَای سىی میتُاوىذ بً اوتخاب خُد قطعً ای را اجرا کىىذ.

قطعات تعیین شذه ساز بربط ( عود )
گروه سنی الف (تا  14سال ) :
قطعه اجباری  :قطعه هاله  ،از کتاب شیوه بربط ووازی استاد وریمان
قطعه اختیاری  :یک قطعه از کتاب شیوه بربط ووازی استاد وریمان
گروه سنی ب ( 15تا : )19
قطعه اجباری  :پیش درآمذ ماهور و روگ ماهور از کتاب شیوه بربط ووازی استاد وریمان
قطعه اختیاری  :یک قطعه از کتاب مجموعه قطعات حسیه بهروزی ویا
گروه سنی ج ( 20تا  30سال )  :یکی از قطعات زیر انتخاب و اجرا شود.
قطعات اجباری :
 -1پیش درآمذ افشاری و روگ افشاری از کتاب شیوه بربط ووازی استاد وریمان
 -2قطعه شوشتری و آواز شوشتری از شیوه بربط ووازی استاد وریمان
 -3قطعه ضربی اوتخابی از کتاب مجموعه قطعات ضربی حسیه بهروزی ویا
قطعه اختیاری :
از دوره عالی کتاب بربط ووازی استاد وریمان

قطعات تعیین شذه برای ساز نی
گروه سنی الف ( تا  18سال )  :یکی از قطعات زیر انتخاب و اجرا شود.
دستگاه شور :
 - 1قطعو ىشت بيشت استاد کسایی
 - 2ردیف نٌازی  :دستگاه شٌر  :پنجو شعری  :رباعی
گروه سنی ب (  19تا  25سال )  :یکی از قطعات زیر انتخاب و اجرا شود.
آواز شوشتری :
 - 1پیش درآمذ شٌشتری استاد کسائی ( گليای تازه  ) 151نت نگاری شذه در کتاب شیٌه نی نٌازی (محمذ علی
کیانی نژاد )
 - 2درآمذ شٌشتری – منصٌری  -شکستو بختیاری – م رًدشتی -فرًد
گروه سنی ج (  26تا  : ) 40یکی از قطعات زیر انتخاب و اجرا شود.
 - 1دستگاه چهارگاه  :قطعو سالم استاد کسائی
- 2ردیف نوازی  :یتیمک – معربذ – حصار – خسان – فرًد

قطعات ساز سنتور
در گروه سنی خردساالن زیر  10سال  :یکی از قطعات زیر انتخاب و اجرا شود.
قطعات اجباری :
- 1دو قطعه ضربی از  23تا  37دستور سنتور باستثناء درس  32استاد فرامرز پایور
- 2دو گوشه هب انتخاب داور از دستگاه شور ردیف ابتذایی استاد پایور
قطعات اختیاری:
- 1یک قطعه ضربی به انتخاب شرکت کننذه از دستور سنتور
- 2یک قطعه ضربی از دستگاه شور ردیف ابتذایی یا یکی از چهار مضرابهای صفحه  72تا  78ردیف
ابتذایی
گروه سنی الف ( 10تا  15سال )  :یکی از قطعات زیر انتخاب و اجرا شود.
قطعات اجباری :
- 1آواز دشتی از ردیف استاد پایور یا استاد صبا
- 2دستگاه سه گاه از ردیف استاد پایور یا استاد صبا
قطعات اختیاری :
یک قطعه ضربی یا آوازی از هر آواز یا دستگاه به اختیار نوازنذه
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گروه سنی ب (  16تا  20سال )  :یکی از قطعات زیر انتخاب و اجرا شود.
قطعات اجباری :
- 1دستگاه همایون از ردیف استاد پایور یا استاد صبا
- 2دستگاه چهارگاه از ردیف استاد پایور یا استاد صبا
قطعات اختیاری:
یک قطعه ضربی یا آوازی از هر آواز یا دستگاه به اختیار نوازنذه
گروه سنی ج (  21تا  30سال )  :یکی از قطعات زیر انتخاب و اجرا شود.
قطعات اجباری :
- 1دستگاه ماهور از ردیف استاد پایور یا استاد صبا
- 2آواز اصفهان از ردیف استاد پایور یا استاد صبا
قطعات اختیاری :
یک قطعه ضربی یا آوازی از هر آواز یا دستگاه به اختیار نوازنذه
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قطعات تعیین شذه برای ساز سو تار
گرٍّ سٌی الف(تا  14سال ) :یکی از قطعات زیر اًتخاب ّ اجرا شْد.
قطعات اجثاری :
 .1ضرتی دشتی اثر استاد جالل رّالفٌْى از کتاب اّل استاد جالل رّالفٌْى
تٌْازی (دفتر دّم ) استاد کیْاى ساکت
م
 .2رًگ دشتی از کتاب تیاییذ تارّ سَ تار
 .3توریي دشتی اثر اتْالحسي صثا
قطعات اختیاری  :شرکت کٌٌذٍ هیتْاًذ یک قطعَ از اساتیذ هعتةر اًتخاب ّ اجرا ًوایذ.

گرٍّ سٌی ب (15تا  19سال) :یکی از قطعات زیر اًتخاب ّ اجراشْد  (.اجرای ردیف الساهی است)
قطعات اجثاری :
 .1چِار هضراب هاُْر اثر استاد اتْالحسي صثا از کتاب کارّاى صثا
 .2قطعَ تَ زًذاى (شْشتری) اثر استاد اتْالحسي صثا
 .3چِار هضراب هاُْر ( دل اًگیس) از کتاب سثکثال اثر استاد کیْاى ساکت
ّ اجرای گْشَ ُای دستگاٍ هاُْر :دراهذ ،داد ،خسرّاًی  ،فیلی  ،دلکش  ،شکستَ ( ،از ردیف ُای
هیرزا عثذالَ ّ هْسی هعرّفی) الزم تَ رکر است اجرای ردیف ترای گرٍّ سٌی ب الساهی هی تاشذ .
قطعات اختیاری :شرکت کٌٌذٍ هیتْاًذ یک قطعَ از اساتیذ هعتثر اًتخاب ّ اجرا ًوایذ .

گروه سنی ج ( 20تا  30سال ) :از قطعات زیر انتخاب و اجرا شود ( .اجرای ردیف السامی است)
قطعات اجثاری :
.1
.2
.3
.4

چِار هضراب دشتی اثر استاد اتْالحسي صثا از کتاب کارّاى صثا
چِار هضراب هاُْر اثر (درّیش خاى،صثا)
چِار هضراب چِارگاٍ اثر استاد احوذ عثادی از کتاب ُن ساز
چِار هضراب شْراًگیس از کتاب ششن استاد کیْاى ساکت اثر پرّیس هشکاتیاى

ّ اجرای گْشَ ُای دستگاٍ شْر.
(از ردیف ُای هیرزا عثذالَ  ،هْسی هعرّفی ّ کیْاى ساکت) الزم تَ رکر است اجرای ردیف برای
گرٍّ سٌی ج الساهی هی تاشذ .
قطعات اختیاری :شرکت کٌٌذٍ هیتْاًذ یک قطعَ از اساتیذ هعتثر اًتخاب ّ اجرا ًوایذ

فلٌت ریکٌردر

گروه سنی الف ( تا  14سال )  :یکی از قطعات زیر انتخاب و اجرا شود.

1
2
3
4
5
6
7

گرگ ً شثانعرًسک قشنگ هنخرًسو هیگوپاشٌ پاشٌسٌار اسة زردمآىای آىای ای گرگو-شکارچی

از کتاب ترانو ىای کٌچک ترای تیداری نٌشتو ناصر نظر

- 8گل سنگن
- 9گل گلدًن
-10جان هرین

از کتاب گلچینی از زیثاترین آىنگيای ایران ً جيان جلد ( )1نٌشتو :
کاًه سرًریان

قطعات سازهای بادی ( فلوت  ،فلوت کلیذدار )
گروه سنی الف ( تا  14سال )  :یکی از قطعات زیر انتخاب و اجرا شود.
قطعات اجباری :

 Green Sleeves .1از کتاب گلچین زیباترین آهنگهای ایران و جهان ( جلد) 1نوشته کاوه سروریان
 .2پدرخوانده از کتاب گلچین آهنگها ( جلد  ) 1نوشته تاپین یان
 Spanish Love Song .3از کتاب گلچینی از زیباترین آهنگهای ایران و جهان (جلد  ) 1نوشته کاوه
سروریان
قطعات اختیاری :
شرکت کننذه میتوانذ به اختیار خود قطعه ای را انتخاب و اجرا کنذ.

گروه سنی ب (  15تا  : ) 19یکی از قطعات زیر انتخاب و اجرا شود.
قطعات اجباری :
 Love Story- 1از کتاب گلچینی زیباترین اهنگهای ایران و جهان (جلد  ) 1نوشته کاوه سروریان
 - 2خواب های طالیی از کتاب گلچینی زیباترین اهنگهای ایران و جهان (جلد  ) 1نوشته کاوه سروریان
- 3هسار دستان از کتاب گلچینی زیباترین اهنگهای ایران و جهان (جلد  ) 2نوشته کاوه سروریان
قطعات اختیاری :
شرکت کننذه میتوانذ به اختیار خود قطعه ای را انتخاب و اجرا کنذ.

گروه سنی ج (  20تا  :) 30یکی از قطعات زیر انتخاب و اجرا شود.
قطعات اجباری :
 Besame Mucho .1از کتاب گلچینی زیباترین اهنگهای ایران و جهان (جلد  ) 2نوشته کاوه سروریان
 El Condor Pasa .2از کتاب گلچینی زیباترین اهنگهای ایران و جهان (جلد  ) 2نوشته کاوه سروریان
 Moment Musical .3از کتاب  A Tune A Dayجلد (  ) 2اثر  ( Schubertشوبرت )
قطعات اختیاری :
شرکت کننذه میتوانذ به اختیار خود قطعه ای را انتخاب و اجرا کنذ.

قطعات قارم ان
گروه سنی الف
شرکت کننذه بو انتخاب خود قطعو ای را اجرا کنذ .
گروه سنی ب
قطعات اجباری:
 - 1رینگ قساقی
 - 2رینگ شاغانی
 - 3رینگ ماتانی

گروه سنی ج
قطعات اجباری :
1
2
3
4
5
6

 رینگ آسیو رینگ ترکمو رینگ ایپک رینگ شاغانی رینگ قایتاقی -رینگ کمالو

قطعات اختیاری :
یک قطعو ( رینگ  ،ماىنی  ،موغام ) بو دلخواه بنوازد  .شرکت کننذه می توانذ با ىمراه یک ساز ضربی
اجرا کنذ .

قطعات ساز قانون

گروه سنی الف :
قطعات اجباری :
 - 1ردیف وُا ( گُشً ٌای درآمد  ،کرشمً  ،گرداویً  ،وٍفت )
 - 2چٍار مضراب وُا ( ردیف میرزا عبدالً )
 - 3کٌُستاوی ( استاد ابُالحسه صبا )
قطعات اختیاری :
 - 1چٍار مضراب ماٌُر ( آٌىگ َ تىظیم  :ملیحً سعیدی )
 - 2مته َ حاشیً ( چٍارگاي – تىظیم  :ملیحً سعیدی )
 - 3قطعً سرمست ( شُشتری – آٌىگ  :سمیه آقارضی – وگارودي  :پریچٍر خُاجً )

گروه سنی ب :
قطعات اجباری :
 - 1ردیف ٌمایُن ( درآمد  ،چکاَک  ،بیداد  ،شُشتری )
 - 2روگ ٌمایُن ( استاد فرامرز پایُر – تىظیم  :پریچٍر خُاجً )
یاری :
قطعات اخت
 - 1گفت َ گُ ( شُر َ دشتی – آٌىگ  :سیمیه آقارضی )
 - 2قطعً گردباد ( سیمیه آقارضی )

گروه سنی ج :
قطعات اجباری :
 - 1ردیف اصفٍان( درآمد  ،جامً دران  ،عشاق )
 - 2رقص پرَاوً ( سیمیه آقارضی )
قطعات اختیاری :
َلری َار خاواخاوا
 - 1ائ
 - 2ریحان

قطعات آذری

قطعات برای کمانچه ایرانی
گروه سنی الف ( تا  14سال )  :یکی از قطعات زیر انتخاب و اجرا شود.
- 1لشگی ماًَر کتاب ايل َىزستان
- 2روگ ماًَر کتاب ديم َىزستان ( خالقی )
- 3سزيد بزادران کتاب ديم َىزستان ( آَىگ ساالر معشس )
- 4مارش کتاب ديم َىزستان ( آَىگ دريیص خان )

گروه سنی ب (  15تا  19سال )  :یکی از قطعات زیر انتخاب و اجرا شود.
- 1پیص درآمذ بیات تزک کتاب ديم َىزستان ( آَىگ علی وقی يسیزی )
- 2پیص درآمذ ابًعطا کتاب ديم َىزستان ( آَىگ ريح اهلل خالقی )
- 3روگ دضتی کتاب ديم َىزستان ( آَىگساس رضا محبًبی )
- 4پیص درامذ اصفُان ( مزتضی خان وی دايد )

گروه سنی ج (  20تا  30سال )  :یکی از قطعات زیر انتخاب و اجرا شود.
- 1سرد ملیجٍ اس استاد صبا ي بٍ یاد گذضتٍ اس صبا
- 2تمزیه دضتی اس صبا ( اجزای گًضٍ َای رباعی ي گیلکی )
- 3بُار مست ي ساماوی
- 4روگ اصًل ( اس ردیف میزسا عبذاهلل ي گًضٍ َای سلمک ي مجلس افزيس )
قطعات اختیاری  :اوتخاب قطعات اختیاری کلیٍ گزيَُای سىی بٍ عُذٌ ضزکت کىىذگان میباضذ.

قطعات کمانچو آذربایجانی
گروه سنی الف
قطعات اجباری :
1
2
3
4

 آراز باری رینگ الماسی رینگ شاغانی -رینگ عنابی

گروه سنی ب
قطعات اجباری :

1
2
3
4
5
6

 حیراتی ( بیرینجی حیصو ) سیمای شمس قاراباغ شکستو سی آرربایجان رینگی رینگ سمنی -رینگ قفقازی

گروه سنی ج
قطعات اجباری:
1
2
3
4
5
6

 مانی منصوریو توی رینگی ناز نازی جنگی -رینگ شاالخو

قطعات اختیاری :

شرکت کننذه بو دلخواه خود قطعو ای را بنوازد  .شرکت کننذه می توانذ ىمراه با یک ساز ضربی اجرا
کنذ.

قطعات انتخابی برای بخش گیتار فالمنکو

قطعات اجباری :
اجرای حذاگثر  2دقیقه در دستگاههای زیر :

سولئب  ،سیگریبس ،بولریبس ،

قطعات اختیاری :

شرکت کننذه یک قطعه به انتخبة خود در یک دستگبه اجرا کنذ .

قطعات ساز گیتار کالسیک
گروه سنی الف ( تا  14سال )  :یکی از قطعات زیر انتخاب و اجرا شود.
Green Sleeves (Anon) .1
Eldorado .2

گروه سنی ب (  15تا  19سال )  :یکی از قطعات زیر انتخاب و اجرا شود.
Lagrima F.Tarrega .1
Study in 𝑩𝒎 F.Tarrega .2

گروه سنی ج ( 20تا  30سال )  :یکی از قطعات زیر انتخاب و اجرا شود.
 Evocation .1اثر خوزه لویس مرلین
Etud 6 F.Sor .2

قطعات اختیاری  :انتخاب قطعه اختیاری به عهذه شرکت کننذه میباشذ.

قطعات ویلن ایرانی

گروه سنی الف :
قطعات اجباری :
 - 1وُیذ بٍار ساختً استاد ابُالحسه صبا از کتاب اَل ٌىرستان مُسیقی
 - 2لسگی ماٌُر ساختً استاد رَح اهلل خالقی از کتاب اَل ٌىرستان مُسیقی

گروه سنی ب :
قطعات اجباری:
 - 1رقص ژالً ساختً حسیىعلی مالح از کتاب دَم ٌىرستان مُسیقی
 - 2مقذمً سُزمه ساختً استاد علیىقی َزیری از کتاب دَم ٌىرستان مُسیقی

گروه سنی ج :
قطعات اجباری :
 - 1اجرای چٍار مضراب َ سً گُشً از آَاز بیات از دَري اَل ردیفٍای استاد صبا برای َیله
 - 2قطعً دَ ضربی بیات ترک از دَري سُم ردیفٍای استاد صبا برای َیله
اوتخاب قطعات اختیاری در تمامی گرٌٍَای سىی بً عٍذي وُازوذي می باشذ .

قطعات ویلن کالسیک

گروه سنی الف :
قطعات اجباری :
کىسرتیىُ در سل ماژَر اپُس  11اثر فردیىاوذ کُشلر  ،مََمان اَل از کتاب دَ وت ٌای
مشٍُر جٍان
گروه سنی ب :
کىسرتیىُ در ر ماژَر اپُس  ( 15بً سبک َیُالذی ) اثر فردیىاوذ کُشلر  ،مَُمان اَل از کتاب کىسرتُ
ٌای سادي َ کُچک برای َیله

گروه سنی ج :
قطعات اجباری :
کىسرتیىُ بً سبک مجار اپُس  21اثر اسکار ریذیىگ از کتاب دَ وت ٌای مشٍُر جٍان

اوتخاب قطعات اختیاری در تمامی گرٌٍَای سىی بً عٍذي وُازوذي می باشذ .

