اهداف جشنواره
توسعه و ترویج فرهنگ قصهگویی
ی دانش نظری و تبادل تجربیات مفید و موثر میان قص هگویان ایرانی و خارجی ،کارشناسان و اساتید حوز هی قصه و قصهگویی
ایجاد زمین ه برای ارتقا 
احیای سنت قصهگوییبا حضور اقشار مختلف مردم و قصهگویان در جشنواره
( دختران و پسران  12تا  18سال ،زنان و مردان  18سال به باال ،مادربزرگها و پدربزرگها )
برنامهریزی در جهت تبیین و ترویج روشهای نوین در اجرای قصهگویی
مشارکت مردم و ترویج فرهنگ قصهگویی به عنوان یک ابزار ارتباطی و فرهنگساز در جامعه

شعار جشنواره  :آینده ساختنی است
بخشهای جشنواره
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بخش قصه  90ثانی 
  قصه زندگی من

شرکتکنندگان در این بخش طی فیلمی به مدت  90ثانیه ،قصهی زندگی خود را روایت خواهند کرد ( روایت مستندگونه از امیدها ،شادیها و آرزوهای زندگی) شرکت در
این بخش برای عموم عالقهمندان آزاد است و داوطلبان میتوانند فیلمهای تولیدی خود را در سایت جشنواره بارگذاری کنند.

  قصههای شهر من تهران (ویژه شهروندان تهرانی) -جنبی

زندگی در هر شهری پر از قصهها و داستانها است .شهری مانند تهران با پیشینهی کهن ،محلههای قدیمی و افرادی که هرکدام قصه جداگانهای دارند پر از اتفاقات قابل
روایت است که با صدا و تصویر و روایت شما شنیدنی و دیدنی خواهد بود.آثار ارسال شده دراین بخش عالوه بر داوری در بخش اصلی قصه 90ثانیه در بخش جنبی که با
مشارکت شهرداری تهران برگزار میشود داوری خواهند شد.

  قصههای خبرنگاران -جنبی

زندگی اهالی رسانه ،خبرنگاران و روزنامهنگاران مملو از وقایع و اتفاقاتی است که انتقال آن به جامعه میتواند زمینه حل مشکالت اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی را فراهم
کرده یا مردم را با پشتپرده وتلخیها و شیرینیهای این حرفه آشنا نماید .روزنامهنگاران ،خبرنگاران و اهالی رسانه میتوانند شیرینیها و تلخیهای کار خود را در بخش
قصه 90ثانیه شرکت دهند تا عالوه بر رقابت با سایر شرکتکنندگان در بخش جنبی جشنواره نیز آثارشان داوری شود .این بخش با همکاری باشگاه خبرنگاران جوان برگزار
میشود.

  قصههای مدرسان و زبانآموزان کانون زبان ایران -جنبی

روایتی از قصههایی با محتوای معرفی ایران و زیباییهای آن ،مفاخر و فرهنگ ایران و یا بخشی از زندگی خود را که به نوعی معرفی هویت ایرانی است به زبانهای انگلیسی
عربی ،فرانسه و آلمانی اقدام نمایند .شرکتکنندگان کانون زبان با مطالعه شیوهنامه قصهگویی میتوانند آثار خود را در سایت جشنواره بارگذاری نمایند .شرکتکنندگان در
این بخش داوری جداگانه شده و جوایز خودرا از کانون زبان دریافت میکنند.

شرکت کنندگان در بخش قصه90ثانیه:
همه گروههای سنی

قالب:
فیلم  90ثانیهای(با استفاده از تلفن همراه)

شرایط شرکت در قصه90ثانیه:
روایت قصه از زبان یک راوی
مدت زمان قصه در حداکثر  90ثانیه
ارسال فیلم در قالب   mp4و حجم حداکثر  400مگابایت
تصویربرداری با استفاده از ابزار دوربین ،موبایل
تصویربرداری به صورت افقی و دارای صدای مطلوب
انتخاب پوشش مناسب با محتوای قصه و منطبق با شئونات اسالمی
توجه:

استفاده از نمادهای فرهنگی و ویژگیهای بومی و سنتی هر استان توصیه میشود.
سه اثر برتر از طریق هیأت داوران و سه اثر برتر از طریق آراء مردمی انتخاب میشود.
آثار برگزیده از طریق رسانههای دیداری و شنیداری منتشر خواهد شد.
در صورت اجرای قصه با گویشهای محلی ،ثبت ترجمه فارسی در سایت ضرورت دارد.
به فضای محیطی ،عالئم ،تابلوها و ...در پس زمینة فیلم توجه شود.
آثار بخشهای جنبی در مسابقه اصلی نیز بررسی خواهند شد.
برای ثبت در بخشهای جنبی نیز مانند بخش اصلی(قصهزندگی من) به سایت مراجعه  و در بخش ویژه خود  ثبتنام و مطابق شرایط شرکت
در قصه  90ثانیه فیلمهای خود را بارگذاری کنید.

آثار برگزیده از طریق رسانههای دیداری و شنیداری منتشر خواهد شد

بخش قصهگویی صحنهای
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مسابقه ملی
مسابقه بینالملل
تعریف:
قصهگويي صحنهای بيان هنرمندانهی قصهها ،افسانهها ،حكايات و  ...است كه به منظور انتقال پيام مورد نظر توسط قصهگو و با
حضور مخاطبان بر صحن ه اجرا میشود.

شیوههای قصهگویی صحنهای

کالسیک (سنتی) :قصههایی از روزگاران کهن ،تاریخ ،سنتها ،مذهب ،آداب ،قهرمانیها و  ...از منابع شفاهی یا کتبی که توسط قصهگو به
شیوهی قصهگویی متداول (بدون ابزار) اجرا میشود.
مدرن (نوآورانه) :قصههاییکه به صورت گفتوگو ،ترانه ،آواز با موسیقی یا بدون آن ،با تصویر و سایر ابزارهای خالق و از منابع شفاهی یا
کتبی توسط قصهگو اجرا میشود.

شرکتکنندگان بخش مسابقه ملی
  دختران و پسران ( نوجوانان 12تا  18سال )
  زنان و مردان ( 18سال به باال )
  مادربزرگها و پدربزرگها

شرکتکنندگان بخش مسابقه بینالملل:
  برگزیدگان  21دوره جشنواره قصهگویی در مراحل منطقهای ،ملی و بینالملل
  قصهگویان و مجریان حرفهای دارای سابقه اجرا در رسانه ملی و تئاتر کشور
  داوطلبان سایر کشورها

شرایط شرکت در بخش صحنهای:
مطالعه شیوهنامه و منابع تخصصی موجود در سایت جشنواره
قصهگویی به صورت تک نفره و در مدت زمان حداکثر  15دقیق ه
تصویربرداری از قصهگویی در نمای باز (   L.g - shالنگشات) 
انتخاب پوشش مناسب با محتوای قصه و منطبق با شئونات اسالمی
ثبتنام و ارسال آثار از طریق سایت جشنواره

لوح تقدیر -تندیس جشنواره و جایزه نقدی به  نفرات برگزیده اول تا سوم هر بخش تعلق می گیرد
شرایط شرکت در بخش علمی بیستودومین جشنواره قصهگویی طی فراخوان جداگانه منتشر میشود
جهت کسب اطالعات و ثبت آثار خود به سایت  www.kanoonfest.irمراجعه نمایید.

