پروژۀ "صدا قدغن"
بنياد توس درھمکاری با اپيک

اھداف پروژه
"صدا قدغن"
بنياد فرھنگی،ھنری واجتماعی توس با رعايت اصول حقوق بشر و با ھمکاری اپيک )ھنرمندان ،تھيه و توليد،
خالقيت و ابتکارات(

ھدف اصلی پروژه جديد بنياد فرھنگی ،ھنری و اجتماعی توس ،دفاع از صدا وھنرھای صوتی بانوان ھنرمند ايرانی و يا فارسی
زبان است که اجازه گفتگو و خواندن به دليل جنسيت از آنھا سلب شده و مجبوربه پذيرش" سکوت" شده اند.
اين برنامه در شش قسمت ،ھر ھفته به مدت يک ساعت ودرطی شش ھفته متوالی از طريق رسانه ھای مجازی برگزار خواھد
شد.
اين برنامه نوعی نمايش موزيکال برای به تصوير کشاندن واقعيت ھای زندگی زنان ھنرمندی است که از بھره داشتن صدا
محروم شده اند و مجبور به پذيرفتن انزوا ،سکوت ،زجر ،شکنجه ،بی خانمانی ،و فرار ازخاک سرزمينشان ،دوستان ،بستگان،
عزيزان و دلبندانشان شده اند .بانوان ھنرمندی که به تبعيد اجباری تن در داده اند و تبعيض جنسی را با درد و اجبار تحمل ميکنند
و در رويای شنيده شدن ،حتی فرياد ويا صدائی برای اعتراض ندارند.
ھدف اين بنياد برای به ثمررسانيدن اين حرکت انسانی ،اطالع رسانی از قانون اجباری و تحميلی ممنوعيت صدای زنان و
استعدادھای ھنری و نھايتا شکسته شدن آرمانھای انسانی و نقض حقوق بشر ،به کشورھای ديگر دنيا است.
در ھر برنامه چند ھنرمند قديمی ،مشھور و مورد احترام جامعه ھنری ،شرکت کرده از تجارب و سختی ھای زندگی ھنری
خودشان گفتگوميکنند و حمايت خود را درجھت پشتيبانی از بانوان وھنرمندان جديدی که بر عليه سرکوب و خفقان غير انسانی
که با شرکت در اين پروژه ايستادگی کرده اند ،ابراز ميدارند.
دليل ديگر توليد برنامه "صدا قدغن" ،کمک به شناسائی اين بنياد واھداف آن ،و اطالع رسانى به دنيای خارج در باره اينگونه
ممنوعيت ھا است که شامل کمک به ھنرمندان جوانی ميشود که شانس شنيده شدن و بھره وری از ھنرشان را نداشتند واکنون با
شرکت در اين پروژه ميتوانند واقعيت را جايگزين روياھای دور خود کنند و بدانند که صدايشان شنيده خواھد شد.
طبيعی است برای رسيدن به اين ھدف وتوليد برنامه در دنيای مجازی ،بھره گيری از حمايت ھنرمندان و کمک به بانوانی که در
شرايط غير انسانی ،ناسالمت  ،فقر  ،شکنجه ووحشت زندگی ميکنند ،نيازھای مالی فراوانی برای اين بنياد پيش خواھد آمد.
الزم است که با تقديراز قلبھای مھربان و پشتيبانی ھنرمندان مشھورو شناخته شده ايرانی ،توضيح داده شود که کليه آھنگسازان،
نوازندگان ،خوانندگان ،تنظيم کنندگان ،شاعران و ھنرمندان ديگری که در اين پروژه شرکت ميکنند ،وقت ،استعداد ،شھرت و
حمايتشان را بطور رايگان در اختيار اين بنياد قرارداده اند و در جھت پشتيبانی از ھنرمندان جديد و نو پا ،در طول سفر ھا و
تورھای مسافراتی برای برگزاری کنسرت ھای مختلف ھمراه آنان خواھند بود .
منافع حاصله ازاين کنسرتھا ،جھت کمک به متقاضيان بعدی ،خرج خواھد شد.

به اميد روزھای بھتر
مديريت بنياد توس و اپيک

اصول و قواعد
"صدا قدغن"
آزمون بوسيله تلفن ھمراه
قواعد و شرايط برای شرکت کنندگان
قواعد شرکت در چالش و قرار گرفتن در پوشش کمکھای ھنری بنياد توس به بانوان جوان ھنرمند ايرانی و ديگر بانوان
فارسی زبان در خارج از ايران.
بانوان ھنرمند و خوانندگان شرکت کننده فارسی زبان با بھره گيری از گوشی ھای ھوشمند ھمراه ميتوانند در اين آزمون
شرکت کنند.
از متقاضيان عالقمند تقاضا ميشود:
الف  -متقاضيان با استفاده از گوشی ھای ھوشمند تصويرو فيلم کوتاھی از خود بگيرند .اين فيلم بايد از سر تا پا متقاضی را نشان
دھد .مى توانند ھر ترانه ای که دوست دارند ،حتی غير ايرانی ،با موسيقی يا بدون ھيچگونه موسيقی متن بخوانند و تصور کنند
که بطور زنده روی صحنه برای تماشاچيان برنامه اجرا ميکنند.
توجه داشته باشيد:
حرکات ،بازی ،لباس ،اخالق و منش روی صحنه و البته صدا ،برای مردم رای دھنده وداوران آزمون ،مالک اصلی
اخذ رای با امتياز بيشتر ميشود.
ب  -به اطالعات ذيل احتياج است:
• دو قطعه عکس )يکی صورت از جلو و ديگری تمام قد کمی دورتر(
توجه داشته باشيد :
تصاوير قبيحه ،عريان و يا با حجاب مذھبی به دليل ديده نشدن اندام و تمام چھره مورد قبول نيستند.
• اسم کامل
• سن صحيح مطابق با گذرنامه
• وضعيت تاھل )مزدوج ،مجرد ،مطلقه ،جدا ،اوالد(
• آدرس کامل متقاضی برای تماس )آدرس ،شماره تلفن ،ايميل(
کليب نمونه موسيقی و صدا ،ساخته شده بوسيله متقاضيان ،و ساير اطالعات به ايميل آدرس زير فرستاده شوند:
4bdenvoice@toos foundation.com
پاسخ به متقاضيانی که نکات فوق را رعايت کرده و واجد شرايط ھستند ،بعد از بررسی و در پايان دو ھفته به ايميل و يا
آدرسشان فرستاده خواھد شد.

قواعد و مراحل رسيدن به "تولد يک ستاره در آسمان ھنر"
شرط وصول به مرحله نھايی آزمون ،رعايت شرايط باال و قبول شدن در سه مرحله مقدماتی ديگر است.
مرحله اول
تعداد  ١٠٠متقاضی از تمام شرکت کنندگان بوسيله داوران موسيقی بنياد توس انتخاب ميشوند.

 ١٠٠فيلم کوتاه موسيقی وصدا ساخته شده بوسيله ھنرمندان ھمکار در پروژه " صدا قدغن" به ھيات داوران موسيقی بيناد توس
فرستاده شده و روی کانال يوتيوب نشان داده خواھند شد.
 ٥٠کليپ موسيقی وصدای شرکت کنندگان و برندگان مرحله نخست ،بوسيله رای بينندگان انتخاب ميشوند.
.
مرحله دوم
 ٥٠برنده مرحله نخستين؛ کليپ ديگری از خود ضبط کرده به آدرس ايميل بنياد ميفرستند.
 ٣٠برنده مرحله دوم بوسيله مردم با اکثريت آرا و تائيد داوران انتخاب ميشوند.
مرحله سوم
 ٣٠برنده مرحله دوم ،کليپ ديگری از خود ضبط کرده به آدرس ايميل بنياد ميفرستند.
 ١٠برنده مرحله دوم بوسيله مردم با اکثريت آرا و تائيد داوران انتخاب ميشوند.
مرحله آخرين
با تائيد داوران  ٣برنده مدالھای سبز ،سفيد و سرخ از  ١٠نفر آخرين برگزيدگان در مرحله سوم انتخاب ميشوند
برنده جايزه اول ،پيشنھاد اخذ قرارداد اجرای ھفت آھنگ در يک آلبوم و دو ويدئو کليپ موسيقی و اشتراک در يک تور مسافرتی
با شرکت يک يا چند ھنرمند مشھور ايرانی و يا فارسی زبان را برای اجرای کنسرت ،دريافت ميکند.
برنده جايزه دوم پيشنھاد اخذ قرارداد سه آھنگ و يک ويدئو کليپ دريافت ميکند.
برنده جايزه سوم پيشنھاد اخذ قرارداد يک آھنگ ويک ويدئو کليپ دريافت ميکند.
کليه مخارج تھيه و توليد بوسيله بنياد توس پرداخت ميشود .

شرايط مخصوص برای متقاضيان
ھيچيک از متقاضيان ،شرکت کنندگان ويا برندگان اين آزمون ،در ھيچ مرحله ای نميتوانند اطالعات داخلى مربوط به اشخاص و
يا نحوه توليد و تھيه برنامه را به شخص ،سازمان  ،رسانه و يا بنياد ديگری گزارش دھند ،اين امرفقط با کسب اجازه کتبی از
تھيه کننده ،قابل اجرا خواھد بود..
ھيچيک از برندگان مرحله آخر ،از زمان اخذ قرارداد تا پايان  ٣تا  ٥سال آينده )بستگی به زمان ذکرشده در قرارداد( نميتوانند
در ھيچ مجلس ،پارتی ،کنسرت خصوصی ،عمومی ،راديو و تلويزيون ،بدون اخذ اجازه کتبی بنياد توس ،تھيه کننده و يا
کارگردان ،به عنوان خواننده شرکت کنند.
ھيچيک ازمتقاضيان ،شرکت کنندگان و برندگان اين برنامه درھيچ مرحله ای قبل و يا بعد از مرحله آخر ،اجازه نوشتار و يا
گفتارکذب ،نقد و استھزا برنامه ،توليدکنندگان ،کارکنان وھنرمندان شرکت کننده و مھمان را درمصاحبه و يا در زمان اجرا
ندارند.
رعايت نکردن اين نکات ،برای مخطی ،امکان شروع پی گيری قانونی دارد.

