
 : متقاضی گرامی

 سپاسگزاریم. ۳۱۰۲از عالقٔه شما برای شرکت در تیرگان 

، تئاتر، فیلم، هنرهای تجسمی، رقص،  های هنری متنوعی از قبیل موسیقی تیرگان در سالهای اخیر، پذیرای برنامه

ی از هنرمندان برجستٔه بسیار  ادبیات، و غیره بوده است.همگام با میزبانی از هنرمندان پیشکسوت، تیرگان افتخار معرفی

 نو ظهور را نیز دارد.

شود. موضوع   موضوعی محوری در ارتباط با میراث فرهنگ غنی ایرانیان برگزار می حولهر سال جشنواره تیرگان،  

  .دارد دتاکی  ایرانی معاصربانوان در هنر نقش  اهمیت همچنین بر تیرگاناست.  امیدجشنواره امسال 

بایست جهت ارائٔه   در سراسر جهان است. داوطلبان می  ایرانیتیرگان همواره فرصتی مهم برای بزرگداشت هنرمندان 

 توسط مدیریت هنری تیرگان ارائه نمایند.   بررسیاثر خود، اطالعات مندرج در این صفحه را برای 

  ۰۱) تا  ۸۱۰۲فوریه  ۸۲پنجشنبه، برای تحویل اثر خود به جشنواره فرم مندرج در این صفحه را تکمیل و تا قبل از  

 از این طریق ارسال نمائید. تمدید شد( مارس

 :باشد فرم مذکور نیازمند اطالعات زیر می  

 (، تئاتر، فیلم، هنرهای تجسمی، رقص، ادبیات، و غیره موسیقی)از قبیل -. موضوع)شاخٔه هنری مورد نظر(۰

تلفن( به همراه کشور محل گی، تاریخ تولد و اطالعات تماس)ایمیل و شماره  شامل نام و نام خانواد  . مشخصات شخصی۳

 اقامت

 الصاق شود( PDF)بصورت فایل -ای) رزومه(  و حرفه  . شرح سابقه تحصیلی۲

از طریق لینک اینترنتی یا به صورت پیوست به فرم)لینک برای ویدیو   مورد، قابل دسترسی ۵. نمونه کار تا حداکثر ۴

 کلیپ توصیه میشود(

 اتطرح پیشنهادی با ذکر جزئی  . خالصهٔ ۵

 نکات مهم:

باشد. مدیریت هنری  مراحل انتخاب متقاضیان و طرحهای پیشنهادی آنها الزاماً قضاوت و یا ارزیابی هنری آنها نمی

بایست بر اساس   های ارائه شده می طرح  بایست موازینی را که ذیال مندرج میباشند را در نظر داشته باشد.  تیرگان می

بودجه، تسهیالت و همین طور نظرات هیأت مشاورٔه مدیریت هنری های منتخب برای هرسال، امکانات موجود،  موضوع

 شوند.   بررسیتیرگان 

، بلکه نبودهعدم امکان دعوت متقاضیان یا طرح بخصوصی، به هیچ عنوان قضاوت در اصالت هنری کارهای ارائه شده 

 باشد. متاثر از عوامل متعددی می

 باشد. ها معذور می رگان از پاسخ به تک تک درخواستبه علت حجم درخواستهای ارائه شده مدیریت هنری تی

 تیرگان امیدوار است در آینده با امکانات وسیعتری پذیرای آثار بیشتری باشد.



از جشنواره    ، نماینده ای۳۱۰۲برای تیرگان  آنهادر صورت واجد شرایط بودن آثار، با توجه به نکات مذکور و انتخاب 

 با شما در مورد شرایط و جزئیات بیشتر تماس خواهد گرفت. ۸۱۰۲وریل آ ۲۱سه شنبه تا قبل از تاریخ 

راهیابی نهایی متقاضی به جشنواره نیست. حضور متقاضیان در جشنواره منوط به انجام   مذاکرات اولیه لزوماً به معنی

 باشد که متعاقبا اعالم خواهد شد. های نهایی می توافق

 یل زیر تماس بگیرید: برای اطالعات بیشتر لطفا به آدرس ایم

submitart@tirgan.ca 

ارسال شده اند مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. تیرگان از قبول  فرم این وبسایتکه از طریق   هایی تنها درخواست

  برای ارزیابی معذور است.  ها یا درخواستهای شخصی ایمیل

  

 با تشکر از حسن توجه شما،   

 مدیریت هنری تیرگان   

 


