
 فراخوان آهنگسازي براي ساز فاگوت

ارسال فراخوان براي شرکت در فاگوت با همراهی پیانو  یا فاگوت به صورت سولواز عالقه مندان دعوت میشود تا آثار خود را براي ساز 
 نمایند.

 نمایید.با دقت مطالعه قبل از ارسال آثار خود، موارد ذیل را 

 شرکت کنندگان وجود ندارد.براي محدودیت سنی و ملیت (تابعیت)  .1

 است. رایگانمبلغی به عنوان ورودي در نظر گرفته نشده است . شرکت در این فراخوان .2

 ارسال شده باشند. 1397آذرماه  30 آثار باید تا قبل از تاریخ.3

 میباشد. COMPOSITION@FAGOTT.IR به نشانی  جهت ارسال آثارآدرس ایمیل .4

، یک فایل PDFفایل به صورت  پارتیتور و پارت هاي سازياز شرح حال آهنگساز و رزومه ، به همراه  یک بیوگرافی مختصرارایه .5
MIDI  یا Mp3  است . تکمیل و امضاي این فرم الزامیاز موسیقی ارائه شده و 

 مورد قبول نخواهند بود. قطعات تنظیم شده یا بازنویسی شدهبراي این ترکیب نوشته شود ،  نسخه اصلیقطعات میبایست در .6

 .باشد  مادي و معنوي یتکپی رایت ، یا مالکآثار ارسالی نباید تحت هیچ گونه .7
 شده باشند .از قبل اجرا یا منتشر نباید  به هیچ وجه قطعات.8

 تکنیک هاي استاندارد و تکنیک هاي گسترش یافتهاعم از مجاز است . تل در ساز فاگوواتکنیک هاي متداستفاده از تمامی .9
 و ...میکروتنال، هارمونیک و مولتی فونیک ها نظیر : 

قابل پذیرش و فرم هاي متداول آهنگسازي تمامی سبک ها ي آهنگساز انتخاب شود .میتواند به سلیقه موسیقی سبک یا استایل.10
 است.

ي بر عهده اثر عمومیمراحل ضبط و انتشار در خصوص کلیه حقوق مادي و معنوي و تصمیم گیري  در صورت انتخاب قطعه،.11
 را ندارد. حق مداخله در موارد فوق الذکر خواهد بود لذا آهنگسازمجري طرح 

صنف انجام باشند انتخاب و اطالع رسانی الزم به م صوتی و اجراي صحنه ایی ضبط پس از بررسی اولیه ، قطعاتی که حائز شرایط.12
 خواهد شد.

بدیهی است ، در صورت احراز نشدن هر یک از موارد فوق ، اثر مورد استفاده قرار نخواهد گرفت یا در صورت نقض قوانین در مراحل .13
 خواهد بود . جبران خسارات پروسه متوقف شده و متخلف ملزم بهتولید و انتشار ، 

 ارسال نمایید. INFO@FAGOTT.IR میتوانید موارد را به آدرس ایمیل :  به منظور رفع هرگونه ابهام یا پرسش هاي احتمالی.14

 

اوریجینال براي این فراخوان اینجانب............................................ ضمن مطالعه و قبول موارد فوق الذکر، متعهد میشوم اثر ضمیمه شده ، به صورت 
 حق کپی رایت و مالکیت مادي و معنوينرسیده است ، لذا داراي هیچگونه  از قبل اجرا یا به انتشار عمومیو ارسال شده و  تصنیف
 نمیباشد.

 

 نام و نام خانوادگی 

 امضا 

mailto:COMPOSITION@FAGOTT.IR
mailto:COMPOSITION@FAGOTT.IR
mailto:INFO@FAGOTT.IR
mailto:INFO@FAGOTT.IR

