فراخوان ثبت نام هنرمندان در
پنجمین جشنواره بین المللی ستاره های صحنه
مقدمه:
هنر صحنه ای از دسته هنرهای نمایشی مردمی و محبوب می باشد که علی رغم تاکید های فراوان
درزمینه افزایش میزان شادی و نشاط اجتماعی هنوز جایگاه ویژه ای به خصوص در جشنواره های
مهم هنری برای این هنر و این گروه ازهنرمندان تعریف نشده است.
به همین منظور اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی رفسنجان،شهرداری رفسنجان ومجتمع مس سرچشمه
به عنوان حامیان و همراهان همیشگی فرهنگ وهنربا همکاری موسسه آموزشی،فرهنگی و هنری
ستاره های صحنه و همراهی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان ،دانشگاه ولیعصر(عج)
رفسنجان و سایر نهادهای شهرستان رفسنجان اقدام به برگزاری پنجمین جشنواره بین المللی ستاره
های صحنه نموده است.
اهداف جشنواره:
 .1تثبیت جایگاه هنرهای صحنه ای به عنوان بخش مهمی از فعالیت های فرهنگی و هنری موردنیاز جامعه
به خصوص در زمینه نشاط اجتماعی.
 .2شناسایی آسیبهای اجتماعی و نقد سازنده در راستای رفعآسیب بازبان هنر ازطریق هنرمندان صحنه
 .3بسترسازی مناسب برای همکاری هنرمندان استان های مختلف کشور در برگزاری برنامه های فرهنگی
و هنری.
 .4کشف و پرورش استعدادهای کمتر شناخته شده در زمینه های مختلف هنرهای صحنه ای به خصوص
در بین هنرمندان شهرستانی .
 .5تشویق و ترغیب نسل جوان و نوجوان برای پرورش هنرمندان آینده هنرهای صحنه ای.
 .6ایجاد انگیزه در بین هنرمندان صحنه ای برای باال بردن سطح دانش علمی و عملی.
 .7تجلیل از هنرمندان پیشکسوت صحنه ای به عنوان بخشی از جامعه محبوب هنری در بین مردم .
 .8ایجاد بسترهای تبادل فرهنگی با زبان هنر در بین کشورها از جمله ملل مسلمان.
 .9ایجاد نشاط اجتماعی در بین مردم شهر میزبان،به خصوص محالت کمتر برخوردار
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 .10انجام فعالیت های آموزشی در حاشیه جشنواره،جهت استفاده هنرمندان و عالقمندان شهر میزبان
 .11کمک به ارتقاء سطح کیفی و کمی هنرهای صحنه ای در شاخه های مختلف.

بخشهای اصلی جشنواره:
 .1مجریان صحنه (بین المللی)  . 2استندآپ کمدی  . 3تقلید صدا  . 4خوانندگان
بخشهای مردمی جشنواره:
 .1استندآپ کمدی  . 2تقلید صدا  . 3خوانندگان
بخش ویژه شهید سلیمانی:
مجریان
شرایط و ضوابط عمومی:
 .1در هر کدام از بخشهای چهارگانه جشنواره،فقط هنرمندانی می توانند شرکت نمایند که حداقل
 3سال سابقه فعالیت مستمر اجرای صحنه ای یا تلویزیونی را در آن بخش دارا باشند.
توضیح :1مالک تشخیص سابقه فعالیت در بخشهای(مجریان،استندآپ کمدی و تقلیدصدا)
ارائه معرفی نامه از صداوسیمای استان یا اداره فرهنگ و ارشاداسالمی شهرستان و یا انجمن
هنرهای نمایشی استان محل سکونت خواهد بود.
توضیح :2خوانندگانی میتوانند در جشنواره ثبت نام نمایند که حداقل دارای یک آلبوم یا سه
تراک با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باشند یا حداقل یک تراک با مجوز
صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران داشته باشند.
 .2هنرمندان جهت شرکت در جشنواره می بایست یک یا چند قطعه از اجرای صحنه ای و یا
تلویزیونی مربوط به  3سال گذشته (حداقل 5و حداکثر10دقیقه) را به دبیرخانه ارسال نمایند.
 .3تکمیل و ارسال فرم درخواست شرکت در جشنواره.
 .4ارسال فایل یک قطعه عکس پرسنلی و چند عکس هنری.
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ضوابط اختصاصی هر بخش از جشنواره:
الف) مجریان (بین المللی) :

 .1این بخش ویژه مجریان صحنه ای و تلویزیونی فعال ایران و سایر کشورها می باشد که به زبان
فارسی اجرا می نمایند.
 .2از بین مجریان شرکت کننده در جشنواره پس از بازبینی نمونه اجرا توسط هیئت انتخاب40 ،
مجری(ایرانی و غیرایرانی) به مرحله رقابت حضوری جشنواره راه خواهند یافت.
ب) استندآپ کمدی:

 .1این بخش ویژه کمدین هایی است که به صورت انفرادی و بدون همراهی بازیگر مکمل و یا
نوازنده ،به اجرای استندآپ کمدی بپردازند.
 .2از بین کمدین های شرکت کننده در جشنواره پس از بازبینی نمونه اجرا توسط هیئت انتخاب،
 15کمدین به مرحله رقابت حضوری جشنواره راه خواهند یافت.
ج) تقلیدصدا:

 .1آن دسته از هنرمندانی می توانند در این بخش شرکت نمایند که فعالیت هنری آنها در شاخه
سرگرمی های نمایشی و در زمینه تقلید صدا (خوانندگان ،شخصیت های کارتونی و تلویزیونی،
افکت ،بیت باکس و  )...می باشد .
 .2از بین هنرمندان شرکت کننده در این بخش ،پس از بازبینی نمونه اجرا توسط هیئت انتخاب،
10هنرمند ،به مرحله رقابت حضوری جشنواره راه خواهند یافت.
د)خوانندگان:

 .1این بخش ویژه خوانندگانی است که ضمن دارا بودن شرایط و ضوابط عمومی ،به صورت
انفرادی در برنامه های فرهنگی و هنری صحنه ای به اجرای آیتم موسیقی می پردازند .
 .2از بین کلیه خوانندگان شرکت کننده در این بخش ،پس از بررسی سوابق و بازبینی فیلم ها 10
خواننده به مرحله رقابت حضوری جشنواره راه خواهند یافت.
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ه) بخش ویژه شهید سلیمانی:

این بخش که به عنوان بخش ویژه جشنواره تلقی می شود ،به مجریان اختصاص دارد و
هنرمندان این بخش ،عالوه بر اجرا در بخش اصلی رقابتی جشنواره ،میتوانند متقاضی این قسمت
باشند و با موضوع فرهنگ ایثار و شهادت با محوریت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی به اجرا
بپردازند.
توضیح :مجریان متقاضی شرکت در این بخش،الزاما میبایست،به عنوان مجری،به بخش رقابت
حضوری راه یافته باشند.
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جوایز جشنواره:
جوایز جشنواره به صورت مجزا در هر یک از 4بخش اصلی،بخش ویژه شهید سلیمانی و بخش
مردمی،به شرح ذیل می باشد:
مقام اول :تندیس ستاره طالیی جشنواره  +دیپلم افتخار +هدیه نقدی به مبلغ (  80/000/000ریال )
مقام دوم :لوح افتخار  +هدیه نقدی به مبلغ ( 60/000/000ریال)
مقام سوم :لوح افتخار +هدیه نقدی به مبلغ ( 50/000/000ریال)
برگزیده مردمی(استندآپ کمدی،تقلید صدا،خوانندگان) :لوح افتخار +هدیه نقدی به مبلغ
( 50/000/000ریال)
مجری برگزیده بخش شهید سلیمانی :تندیس شهید سلیمانی  +دیپلم افتخار +هدیه نقدی به مبلغ (
 80/000/000ریال )

گاه شمار جشنواره:
 .1ارسال فرم فراخوان و نمونه اجرا به دبیرخانه جهت شرکت در جشنواره :اول دی لغایت پانزدهم
فروردین ماه1401
 .2بازبینی فیلمهای نمونه اجرای ارسال شده و انتخاب راه یافتگان به بخش حضوری جشنواره:
پانزدهم الی بیستم فروردین 1401
 .3اعالم اسامی راه یافتگان به بخش رقابت حضوری جشنواره :بیستم فروردین1401
 .4برگزاری مرحله رقابت حضوری پنجمین جشنواره بین المللی ستاره های صحنه :چهارشنبه
بیست ویکم الی جمعه بیست و سوم اردیبهشت 1401
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سایر توضیحات:
 .1به هر کدام از راه یافتگان به بخش رقابت حضوری مبلغ یک میلیون تومان به عنوان کمک
هزینه ایاب و ذهاب،پس از حضور و پذیرش ،پرداخت خواهد شد.
 .2شرکت در جشنواره برای تمام شرکت کنندگان حائز شرایط ،رایگان می باشد.
 .3اسکان و پذیرایی شرکت کنندگان راه یافته به مرحله رقابت حضوری به عهده ستاد برگزاری
جشنواره می باشد.
 .4به تمامی هنرمندانی که با رعایت شرایط جشنواره ،فرم فراخوان ،گواهینامه سابقه فعالیت و نمونه
اجرا را به دبیرخانه ارسال نمایند،درصورت درخواست ،گواهی شرکت در جشنواره اعطا خواهد
شد.
 .5به تمامی هنرمندان بخش مجریان ،خوانندگان،استندآپ کمدی و تقلید صدا ،راه یافته به مرحله
رقابت حضوری ،لوح تقدیر حضور در پنجمین جشنواره بین المللی ستاره های صحنه اهدا
خواهد شد.
 .6دبیرخانه مجاز است برحسب نیاز ازتصاویرهنرمندان ،نمونه اجرای ارسالی واجرای مرحله رقابت
حضوری ایشان در تیزرهای تبلیغاتی ،تلویزیونی  ،فضای مجازی و ساخت ویژه برنامه جشنواره
استفاده نماید.
 .7در مرحله رقابت حضوری ،کلیه هنرمندان ،می بایست به صورت انفرادی و بدون هرگونه
همراهی در قالب نوازنده ،مدیربرنامه ،راننده،اعضای خانواده و ...در جشنواره حاضر شوند و
ستاد برگزاری جشنواره با اعالم این موضوع از پذیرش و ارائه خدمات به همراهیان هنرمند
معذور می باشد.
 .8همه هنرمندان راه یافته به مرحله رقابت حضوری سه بخش خوانندگان ،استندآپ کمدی و
تقلید صدا ،عالوه بر بخش رقابتی اصلی،الزاما میبایست در بخش مردمی نیز اجرا نمایند.
 .9سایر موارد مربوط به جشنواره ،اعم از نحوه رقابت برگزیدگان مرحله رقابت حضوری،معرفی
هیئت داوران،اطالعیه ها و ...در سایت رسمی جشنواره به نشانی  www.stagestars.irاعالم
خواهد شد.
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ساختار سازمانی جشنواره:
اعضای شورای سیاستگذاری:

 .1مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان
 .2معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان
 .3رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان رفسنجان
 .4شهردار رفسنجان
 .5معاون هنری شهردار رفسنجان
 .6مدیر روابط عمومی مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
 .7مدیر روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی مس رفسنجان
 .8نماینده موسسه فرهنگی و هنری ستاره های صحنه
رییس جشنواره :شهردار رفسنجان
دبیر کل جشنواره :مدیر روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی مس رفسنجان
دبیر اجرایی جشنواره :رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان رفسنجان
مجری طرح :موسسه فرهنگی و هنری ستاره های صحنه
هیئت داوران جشنواره :داوران تخصصی هرکدام از بخشهای چهارگانه  ،شامل یک تیم  3الی 5
نفره از هنرمندان و چهره های با سابقه و مطرح در سطح ملی و بین المللی می باشند که سوابق
پژوهشی تالیف و تدریس در حوزه تخصصی خود را دارا هستند.آرای هرکدام از داوران در چهار
بخش جشنواره لحاظ خواهد شد با این تفاوت که آرای هر داور،در بخش تخصصی خود ،با ضریب
سه محاسبه می شود.
توضیح  :اسامی و معرفی هیئت داوران از طریق سایت رسمی جشنواره به نشانی
 www.stagestars.irو همچنین صفحات شبکه های اجتماعی مربوط به دبیرخانه جشنواره
اعالم خواهد شد.
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