
 موسیقی المللیبین فستیوال» ششمین الکترونیک موسیقی نوازندگی بخش در شرکت فراخوان

 ۱۴۰۱ آذر ۱۹ تا ۱۲ «تهران الکترونیک

شود، در المللی موسیقی الکترونیک تهران، که همه ساله به همت گروه موسیقی یارآوا برگزار میفستیول بین

توجه به شرایط زیر در بخش نوازندگی موسیقی  نماید، بامی ی برگزاری خود، از عالقمندان دعوتششمین دوره

 الکترونیک شرکت نمایند:

 .است آزاد ملیتی و جنسیتی سنی، محدودیت بدون همه برای شرکت •

 .کنند شرکت فراخوان این در آنسامبل یا و نوازیتک قالب در توانندمی نوازندگان •

 .گرفت نخواهند قرار بررسی مورد الکترونیک بخش فاقد آثار و باشند الکترونیک موسیقی رپرتوار از باید قطعات •

 .اثر از بخشی فقط نه و باشد قطعات کامل اجرای شامل باید تصویری فایل •

 .باشد دقیقه ۱۵ حداکثر ارسالی قطعات زمانمدت •

 . شود ارسال زیر شکل به info@yarava.com نشانی به ۱۴۰۱ مهر ۱۵ تا باید نیاز مورد مدارک و هافایل •

 :شد نخواهند بررسی تاریخ این از پس ارسالی قطعات

 .افدیپی و ورد فایل. کلمه ۱۰۰ حداکثر انگلیسی و فارسی به اثر توضیح. ۱

 .افدیپی و ورد فایل. کلمه ۱۰۰ حداکثر کدام هر انگلیسی و فارسی به آهنگساز و آنسامبل یا نوازنده بیوگرافی. ۲

 .مگابایت ۱۰۰ حداکثر و ۵۰ حداقل کیفیت با آهنگساز و آنسامبل یا نوازنده عکس. ۳

 .mp4 فرمت با مگابایت ۳۰۰  ویدئو فایل حجم حداکثرِ. ۴

 .شود ارسال نیاز مورد تجهیزات و کانال تعداد یدرباره کامل توضیحات الکترونیک، بخش با ارتباط در. ۵

 .دارد وجود اجرا امکان کانال ۴ تا دوره این برای. ۶

 لینک ها،فایل آپلود از پس. است ترنسفروی سایت در آپلود طریق از اطالعات و مدارک تمام و قطعه فایلِ ارسال. ۷

 .شود ارسال یارآوا ایمیل به ترنسفروی

 . شود درج «نوازندگی فراخوان» ایمیل عنوان در. ۸



 هایراه از نشد، ارسال شما برای هافایل دریافت تأییدِ ایمیل ایمیل، ارسال از پس ساعت ۴۸ تا که صورتی در. ۹

 .بگیرید تماس ما با زیر

 

دهند. تشکیل میسوزان زاپف و مهرداد غالمی لیال رمضان، اولریکه براند، هیئت انتخاب این بخش از فستیوال را 

 خواهد دعوت تهران الکترونیک موسیقی المللیبین فستیوال ششمین در کنسرت اجرای و شرکت برای منتخبین از

 . شد

 و ۰۲۱-۲۶۸۵۷۳۰۰ تلفن یشماره با رایگان نامثبت برای و بیشتر اطالعات کسب جهت توانندمی عالقمندان

 یصفحه اینستاگرام دایرکت و  ۰۹۳۷۷۸۶۷۶۳۰ یشماره به تلگرام طریق از یا و گرفته تماس ۲۶۸۵۷۳۰۲-۰۲۱

 .باشند ارتباط در ما با yarava_music_group آدرس به یارآوا موسیقی گروه

 برگزار هنر دانشگاه همکاری با یارآوا موسیقی گروه توسط تهران الکترونیک موسیقی المللیبین فستیوال ششمین

 .شودمی


