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 فراخوان 
 «بانگشیگر»دوبله و تولیدات رادیویی جشنواره سومین 

 ۱۳۹۹ بهمن گراش،
 

 

 ی متفاوت برگزار خواهد شد: دو گسترهدر  نیز امسال «بانگشیگر» ییویراد داتیجشنواره دوبله و تولسومین 

  جشنواره محدود به استان فارس بخش اصلی 

 برای تمام کشور  ی رضویبخش ویژه 

 

  تیزر و نماهنگو ، (ینترنتیا یویپادکست )راد، گویندگی، دوبلهچهار بخش شامل  بخش اصلی

 

 دارد:اختصاص  با موضوع امام رضا)ع(به تولیدات صوتی و تصویری  یرضو داتیتول ژهیبخش و

  .رادیویی و ...(خوانی، نمایشهای دکلمه، داستاندقیقه رادیو اینترنتی شامل قالب ۷تا  ۳) پادکست :بخش صوتی

  (ایدقیقه ۴( و نماهنگ )ایثانیه ۵۰تیزر ): بخش تصویری

 

 بندی جشنوارهزمان
  روز گراش»یعنی  ۱۳۹۹ماه بهمن ۱۱تا آثار: مهلت ارسال » 

 ۱۳۹۹ماه بهمن ۲۴ :آیین اختتامیه  

 

 برگزیده آثار انتخاب
 .منتشر خواهند شد gerish.bangی اینستاگرام جشنواره به آدرس جشنواره در صفحهیافته به راهتمام آثار  انتخاب مردمی:

سم اختتامیه مجازی، تعداد ذخیره سب  Saveهای آثاری که تا روز قبل از مرا سوی مخاطبان ک ستاگرام را از  شتری در این بی

  ی بخش مردمی معرفی خواهند شد.دهبرگزیکنند، به عنوان آثار 

ی های اصوولی )اسووتان فارس( و بخش ویژهبانگ دو هیات داوران برای بخشسووومین جشوونواره گریش انتخاب هیات داوران:

 رضوی )کشوری( خواهد داشت. 

 تاثیری در داوری نخواهد داشت.ی مردمی الزم به ذکر است که انتخاب مردمی از انتخاب هیات داوران کامال مجزاست، و جایزه

 

 جوایز جشنواره
شنواره صلی ج )مخصوووص اسووتان فارس( هیات داوران در هر کدام از چهار بخش جشوونواره، یه جایزه به اثر  در بخش ا

 ی هیات داوران اهدا خواهد کرد. برگزیده و یه جایزه ویژه

 میلیون ریال ۸ی اثر برگزیده یزهجا 

 میلیون ریال  ۵ی هیات داوران ی ویژهجایزه 

 میلیون ریال ۲ی مردمی جایزه  
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)برای تمام کشور( هیات داوران برای هر کدام از دو بخش )صوتی و تصویری( یه جایزه به اثر برگزیده  در بخش ویژه رضوی

 ی هیات داوران اهدا خواهد کرد. و یه جایزه ویژه

 ریال میلیون ۱۰ی اثر برگزیده جایزه 

 میلیون ریال  ۵ی هیات داوران ی ویژهجایزه 

 میلیون ریال ۲ی مردمی جایزه  

 

 مقررات جشنواره
 . شوندیرد م اید ییتا یفن یهابا توجه به حداقل نشیگز اتیه هیدر مرحله اول توسط  رخانهیبه دب دهیآثار رس

 شوند.منتشر می gerish.bang@این آثار سپس در صفحه اینستاگرام جشنواره به آدرس 

 . شودیبرگزار مو تیزر و نماهنگ  ،یندگیگودوبله، شده )پادکست(، ضبط یویدر چهار بخش راد جشنواره

 جشنواره شرکت کنند.  یهااثر در هر کدام از بخش هیبا  توانندیمندان معالقه

 الزم است. یهر کدام از آثار ارسال یفرم ثبت نام برا لیتکم

 

ستدر بخش  س قهیسه تا هفت دق نیب دیبا زمان رادیو، پادک ست، انتخاب زبان فار شد. در مورد زبان پادک  یزبان محل ای یبا

اثر را  یندارد، و جشنواره فرستنده یریتاث یدر داور زیتا چند نفر( ن هیپادکست )از  یهیدر ته لیآزاد است. تعداد نفرات دخ

سدیگروه م ندهیبه عنوان نما ست ب .شنا شتر از  mp3اید با فرمت فایل پادک شود و نباید بی سال  شته  ۲۰ار مگابایت حجم دا

 باشد. 

 

ست. برا ی( معرفمتن ادبیشعر نو،  ه،یمختلف )شعر کالس یهامتن در گونه ۹ ،یندگیبخش گو در ها، متن افتیدر یشده ا

باید از به کار بردن ها را انتخاب و اجرا کند و به جشنواره بفرستد. متن نیاز ا یکی تواندیکننده مهر شرکت .دیکن هیکل نجایا

صوتی باید با فرمت  شود. فایل  سالی خودداری  صوتی در فایل ار سیقی یا افکت  شتر از  mp3هر نوع مو شود و نباید بی سال  ار

 مگابایت حجم داشته باشد.  ۱۰

 

صفحه اینستاگرام جشنواره و همچنین صفحه  و در یمعرف یینمایس و شنیمیان یدسته دودر  لمیقطعه ف ۸، بخش دوبله در

ست. یآپارات بارگذار تیسا برکه درهفت را دوبله کنند  هاالوگیانتخاب کنند و د را هالمیاز ف یکی دیکنندگان باشرکت شده ا

 گرینفر د هی یبا همراه ای)با دو صدا( و  ییرا به تنها هالمیف توانندیکنندگان مجشنواره بفرستند. شرکت یرا برا یصوت لیو فا

 دوبله کنند.

 

های تصویری در نظر گرفته شده است. تیزرهای ارسالی باید برای ساخت کلیپ« سالمت»، موضوع در بخش تیزر و نماهنگ

ارسووال  mp4یا  aviهای های تصووویری باید با یکی از فرمتدقیقه باشوود. فایل ۴ها باید حداکثر ثانیه، و نماهنگ ۵۰حداکثر 

ی اثر را مگابایت باشد. جشنواره فرستنده ۴۰های نماهنگ مگابایت و حداکثر حجم فایل ۲۰های تیزر شود. حداکثر حجم فایل

 شناسد.به عنوان صاحب اثر می

 

 ی جشنواره: تولیدات رضویمقررات بخش ویژه

شامل ی جشنواره بخش ویژهتوسط هیاتی جداگانه داوری خواهد شد. امسال به صورت کشوری برگزار و  ی رضویبخش ویژه

 است: صوتی و تصویری بخش دو 
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های دکلمه، دقیقه رادیو اینترنتی شامل قالب ۷تا  ۳)های تولیدی خودشان را پادکستتوانند مندان می، عالقهدر بخش صوتی

ستان س د.برای جشنواره ارسال کنن رادیویی و ...(خوانی، نمایشدا آزاد  یزبان محل ای یدر مورد زبان پادکست، انتخاب زبان فار

ست. تعداد نفرات دخ ست )از  یهیدر ته لیا ستنده یریتاث یدر داور زیتا چند نفر( ن هیپادک شنواره فر اثر را به  یندارد، و ج

 مگابایت حجم داشته باشد.  ۲۰ارسال شود و نباید بیشتر از  mp3فایل پادکست باید با فرمت  .شناسدیگروه م ندهیعنوان نما

صویری شنواره پذیرای قالب ،در بخش ت صویری باید فایل. خواهد بود (ایدقیقه ۴( و نماهنگ )ایثانیه ۵۰تیزر ) هایج های ت

شود. حداکثر حجم فایل mp4یا  aviهای با یکی از فرمت  ۴۰های نماهنگ م فایلمگابایت و حداکثر حج ۲۰های تیزر ارسال 

 شناسد.ی اثر را به عنوان صاحب اثر میمگابایت باشد. جشنواره فرستنده

 

 ارسال آثار ینحوه
 اثر ارسال کنند.  هیجشنواره،  یهادر هر کدام از بخش توانندیم مندانعالقه

 ممکن است.  ۰۹۳۹۸۰۳۵۴۴۳تلگرام به شماره  ایواتساپ  قیارسال آثار از طر

 است.  یبه صورت جداگانه الزام یهر کدام از آثار ارسال یفرم شرکت در جشنواره برا لیتکم

ساپ یا تلگرام برای عالقه شنواره این فرم را از طریق وات سال میدبیرخانه ج شنواره ار شان را به ج کنند خواهد مندانی که اثر

 فرستاد.

 

 جشنواره یهاو متن هالمیف افتیدر
 یفراخوان، متن فارسوو افتیدر ی. برارندیجشوونواره تماس بگ یرخانهیبا دب توانندیم شووتریاطالعات ب افتیدر یبرا مندانعالقه

 یهالیفا افتیکه در در یدر صورت .دیکن هیکل ریز یهانهیل یرو ،یندگیگو یهامتن نیبخش دوبله و همچن یهالمیف قطعه

 .دیریجشنواره تماس بگ رخانهیبا دب د،یمشکل دار ییویدیو

 ابانیبرکه گراش، به آدرس گراش، خهفت یهنر یدر موسسه فرهنگبانگ گریشجشنواره دبیرخانه سومین  :رخانهیدبآدرس 

 شوووتریکسوووب اطالعات ب یقرار دارد. تلفن موسوووسوووه برا نیریطبقه ز ،یبانه صوووادرات، سووواختمان جابر یروامام، روبه

 است. ۰۷۱۵۲۴۴۹۹۷۱ یهماهنگ یبرا نایپارس ویو تلفن استود ۰۷۱۵۲۴۴۹۹۷۰
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 aparat.com/gerishna :در آپارات ریشناگ یصفحه

 

 :جشنواره برگزارکنندگان

 شبرکه گراهفت یهنر یموسسه فرهنگ

 برکه هفت یشینما یهنرها آموزشگاه

 ماندگار گراش یصدا یدوبله و صداگذارنجمن ا

 استان فارس یبا مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالم

 شهرستان گراش یاداره فرهنگ و ارشاد اسالم

 مرکز فارس یمعاونت صدا
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