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 فراخوان آهنگسازی پروژه سونیک تهران
 

تا  نمایدمی دعوت   صداهای محیطی تهران پایهمند به ساخت موسیقی بر عالقه)ساکن داخل و خارج از کشور(   هنگسازان آ از  سونیک تهران گروه 
 : ارسال کنند گروه سونیک تهران ذیل برای هایخود را با توجه به اهداف و اولویت آثار ، در صورت تمایل

 

   .  شده باشدشهر تهران استفاده  محیطی از صداهای   ثارآدر  .1

 ندارد.  وجود و انتخاب چیدمان ارکستر محدودیتی   ساز بندیدر  .2

  .میشودشمرده مجاز  موسیقی الکترونیک    و ژانرهای تکنیک ها    ع انوا  کاربرد .3

نوازندگان  مشخصات جغرافیایی صدای ضبط شده، قطعه،  صوتی ، مشخصات اثر ایده طرح و  : شامل  توضیحات ) است  می مورد نیاز در قطعات ارسالی الزا  توضیحات درج  .4

 . باشد ی م  یاریکامالً اخت تور یارسال پارت . (میباشد  غیرهو مشارکت کننده در پروژه 

 ( فارسی و انگلیسی ارسال شود.  PDF) به صورت فایل دیجیتال باید توضیحات  .5

 (  Integrated LUFS     _0.2-0.1 ~ -Peak threshold-9.0)شدت صوتی:   .الزامی است شدت صوتی از نظر کیفیت صوتی و  آثار ارسالی در استانداردهای الزم   .6
 شد. دقیقه با 7الی   1 زمانی   در بازه  عاتزمان قط .7

 ( ارسال شود.  WAV( )44100- 32 bit)نسخه صوتیبصورت  باید ثار آ .8

 .میباشدموجود  پیوستو لینک   به پیوست در سایت صدای تهراناستفاده و انتشار اثر توسط گروه سونیک تهران  جهت رضایت نامه  برگه ارسال  .9

 s5osJo7o80s1ISppepVhLhsU/edit?usp=sharing-https://docs.google.com/document/d/1szRcj3NeKJR8PWklh_ 
 . باشدی ( م1400  دی  ۹)  2021دسامبر  ۳۰تا روز  مهلت ارسال آثار  نیآخر .10

 

 . باشد می   گروه   در اولویت   انه یک موسیقی خالق   ساختار این اصوات در  از  شهر و استفاده    ویژه های پنهان صداهای شهر تهران، برجسته کردن اصوات هویتی  کشف الیه   توجه:
 

 com.gmail@sonictehrancomposers  :درسآ از طریقآثار ارسال 
 

 . خواهد شد ارسال تأیید مشارکت    ی مبنی برمتقاضیان ایمیلبرای ، مورد نیازپس از دریافت کلیه مدارک 

   شود.  قیدو نام آهنگساز   یآهنگساز -  تهران  ک یسون" عنوان  اًحتم ل یمیموضوع ابخش زمان ارسال اثر در لطفاً در تذکر: 

متشکل از   CDآلبوم  ک یبصورت  ن یشده و همچن ی تهران معرف ک یسون  تی قرار خواهند گرفت.آثار منتخب توسط سا یمورد بررس  ی الملل   نی ب یژور  ات یتوسط ه  یآثار ارسال 

 مجموعه قطعات منتخب منتشر خواهند شد. 

 ضمائم مورد نیاز ارسال آثار: 

 (. کلمه 100سوابق هنری )حداکثر  با شرح  مختصر بیوگرافی  •

 .  سالیرقطعه ا( و اطالعات فنی در مورد کلمه 500اثر ارسالی )حداکثر   توضیحات مورد نیاز •

 الزامات همکاری در ارسال آثار: 

 قابل پذیرش نخواهند بود.  به هیچ عنوان  مندرج در فراخوان آثار پس از تاریخ ارسال  •

  باشد.گذشته  ارسالی نباید بیش از پنج سال   اثرتاریخ خلق   •

 بصورت رسمی منتشر شده باشد.  نباید قطعه ارسالی  •

 شرکت کند.   در این فراخوان تواند هر آهنگساز فقط با یک قطعه می  •

 نخواهند شد.  ترتیب اثر دادههای ناقص پروندهبه  •

   خواهد شد. یگان ی با  تهران  یصدا پروژه  توسط در پایان    یارسال   موارد هیلک •

 استفاده نشده باشد.  ( کپی رایتحق مولف )قانون  غیرقانونی و منافعموارد در آثار ارسالی  •

 پذیرد.خصوص هیچ گونه تعهدی را نمی  باشد و گروه سونیک تهران در اینمی مسئولیت ارسال آثار به صورت کامل بر عهده ارسال کننده و آهنگساز  •

 
 

 com.gmail@sonictehrancomposers: دیباش تماسدر  مجموعهبا از راه ارتباطی زیر  ،نیاز به توضیحات بیشتر وجود هرگونه ابهام و  در صورت
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