18. Geleneksel Arguvan Türküleri Ses Yarışması Yönetmeliği
1. Bölüm : Genel Hükümler
AMAÇ : Türkü deryası olan Arguvan ‘ ı , Arguvan türküleri ile otantik yapısına uygun haliyle müzik
kamuoyuna taşımak , Arguvan türkülerini amatörce söyleyen , sesi ve kulağı iyi olan kişileri halk
müziği camiasına kazandırmak, Arguvan ve Köyleri halk kültür ürünlerinin derlemesine katkıda
bulunmaktır.
KAPSAM : Yarışmaya ; Arguvan kültürü ile barışık olan , müzik ile profesyonelce uğraşmayan 18
yaşından büyük herkes katılabilir .
DAYANAK : Vakıf resmi senedi faaliyetleri Md.5 ‘ e dayanılarak hazırlanmıştır.
TANIMLAR
JÜRİ ÜYELERİ : Halk müziği eğitimcileri ( akademisyenler) , sanatçı ve Arguvan türkülerine ilgi duyan
kişiler.
SOLİST

: Yarışmacılar

TÜRKÜ-EZGİ

: Arguvan Türküleri (uzun ve kırık havalar)

ÇALGILAR

: Halk çalgıları

ORKESTRA

: Halk çalgıları

YETKİLİ MERCİ : Bu yarışma esaslarını uygulamakta Arguvan ve Köyleri Eğitim Kültür Vakfı tek
yetkilidir. Yarışmanın esasları değiştirme, tayin etme yetkisi, yarışmanın ertelenmesi, iptal edilmesi
hakkı vakfa aittir.
2. Bölüm : Yarışma dalları
Türk Halk Müziği Arguvan türküleri (uzun hava ve kırık hava) Solo Türkü Yarışması olarak tek dalda
yapılır.
YARIŞMA BASAMAKLARI : Eleme ve final olmak üzere iki aşamada (basamakta) yapılır. Eleme ve final
yarışma tarihleri vakıf tarafından belirlenir.
BAŞVURU : Yarışmaya başvurular ; İstanbul ‘ da Arguvan ve Köyleri Eğitim Kültür Vakfı merkezine
şahsen yapılacaktır.

YARIŞMA KATILIM KOŞULLARI : Yarışmaya İstanbul içinden katılmak isteyen adaylar Arguvan ve
Köyleri Eğitim Kültür Vakfı merkezine nüfus cüzdan fotokopisi ve 2 adet resim ile gelerek başvuru
formunu eksiksiz olarak dolduracaktır. İstanbul dışından katılacak adaylar internet üzerinden
(www.arguvanvakfi.org.tr ) başvuru formunu doldurup e-mail ile gönderebilirler.
EŞLİK EDECEK ENSTRÜMANLAR : Yarışmacılara eşlik edecek sazları Vakıf temin eder. Enstrümanlarda
amatör veya profesyonellik özelliği aranmaz . Enstrüman sayısı Vakıf tarafından belirlenir.
ORKESTRA ŞEFİ : Finalde yarışma parçalarının dengeli ve müzik kurallarına uyumunu sağlamak için
Vakfın seçtiği orkestra şefi orkestrayla beraber her soliste şeflik yapmaya yetkilidir.
ÖZEL ŞARTLAR: Yarışmaya katılan her aday bir uzun hava , kırık hava ya da kırık hava arasında bir kıta
uzun hava okuyabilir.
SÜRE : Süre en fazla 6 dakikadır. Yarışmaya en az bir ses , bir sazla katılabilinir.
YARIŞMA SIRASI : Aday kayıt numarasına göre belirlenir.
DEĞERLENDİRME (PUAN) : Yarışmadan sonra jüri üyelerince verilen sonuç puanların en düşük ve en
yükseği tespit edilir. Bu puanlar geçersiz sayılır. En düşük ve en yüksek puanları eşit ise bir tanesi
geçersiz sayılır. Geriye kalan puanlar toplanır. Toplam puan geçerli sayılan puanları veren jüri üyesi
sayısına bölünerek genel ortalama puan bulunur.
ADAYIN DEĞERLENDİRİMESİ
-

Ses genişliği
Arguvan ağzına uyumu
Saza uyumu
Ritme (usule ) uyumu
Ses baskılarının uyumu
Anlatım, telaffuz ve davranış
SON BAŞVURU TARİHİ : 10 Mart 2018

ÖN ELEMELER
İstanbul

: 10-11 Mart 2018

Saat

: 12:00 -20:00

Malatya

: Katılım durumuna göre daha sonra belirlenecektir.

YARIŞMA FİNALİ
Tarih

: 22 Nisan 2018

Saat

: 13:00-17:00

Yer

: Yeditepe Üniversitesi İnan Kıraç Salonu Ataşehir-İstanbul

VAKIF İLETİŞİM BİLGİLERİ
Arguvan ve Köyleri Eğitim Kültür Vakfı
Küçükyol Sokak No : 3/2 Bostancı-Kadıköy/İstanbul
Telefon

: 0 ( 216 ) 416 12 74

Faks

: 0 ( 216 ) 361 97 28

e-mail

: info@arguvanvakfi.org.tr

web

: www.arguvanvakfi.org.tr

Tüm adaylara başarılar dileriz.
Arguvan ve Köyleri Eğitim Kültür Vakfı
Yönetim Kurulu

