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گرامگزارشپوششرادیوآهنگسفرازجشنوارهدزفول

 

رادیو آهنگ سفر، یک پادکست است که به عنوان رادیو مجازی یا رادیو آنالین در حوزه گردشگری شناخته 

گرام قرار شد، رادیو آهنگ سفر به عنوان حامی  های انجام شده با گروه اجرایی جشنواره دزفول شود. با صحبت می

ار بر این شد تا در طول جشنواره، رادیو از با این جشنواره همکاری داشته باشد. براساس پروپزال ارائه شده قر

 های آن پادکست تهیه و منتشر کند.  جشنواره، رویدادها و اتفاق

گروه رادیو آهنگ سفر حدود یک هفته قبل از جشنواره شروع به کار  :گرامدزفولاولینپادکستجشنواره

، منتشر شد. پادکست اول با مضمون اسفندماه 71گرام جمعه  کرد و اولین پادکست جشنواره سفرنگاری دزفول

 تهیه و تدوین شد. « ایده و دید داورها نسبت به جشنواره»

دزفول اولجشنواره شنوید. در این  در پادکست روز اول، گزارشی از افتتاحیه را می گرام:پادکستروز

ای که  های ویژه برنامه. همچنین گزارشی از های بومی و دزفولی صورت گرفت کننده پادکست مصاحبه با شرکت

 توانید در این پادکست بشنوید. دوستان دزفولی داشتند را می

قسمتی از پادکست روز دوم در قایق روی رود دز در منطقه چال  :گرامدزفولپادکستروزدومجشنواره

فتند و هر هایی که دنبال کردند گ ها و داستان ها درباره روایت کننده کندی ضبط شد. در این پادکست شرکت

های  بندی شهر دزفول، تفریح کرد؛ رنگ ر گرفته بود و دنبال میای را برای تهیه محتوا در نظ ها ایده کدام از آن

آبی دزفول و رودخانه دز، تاثیر رودخانه دز در منطقه دزفول، مقاومت دزفول در هشت سال دفاع مقدس از جمله 

 شنوید. ود صداشون را میهایی است که در این اپیز کننده های شرکت ایده

در این پادکست درباره دریاچه شهیون، قلعه شاداب و قبرستان :گرامدزفولپادکستروزسومجشنواره

ها یافتن زندانی در این منطقه بود که در این پادکست  کننده معروف این منطقه صحبت شد. ایده یکی از شرکت

های این  ران درباره سدِ دز یکی دیگر از بخش های پیرمرد قایق شنوید. صحبت توضیحی درباره این ایده را می

صحبتی داشته که ها  کننده گرام و شرکت کست هست. پژمان نوروزی یکی از داوران جشنواره درباره دزفولپاد

توانید در این پادکست صدایش را بشنوید. همچنین روایت مسیح شریف یکی دیگر از داوران با این عنوان که  می

های متفاوت  ها و داستان ادامه روایتشنوید. در  کرد، را می ای را انتخاب می کننده بود چه ایده اگر شرکت

 ها از دزفول آمده است. کننده شرکت



دزفول جشنواره اختتامیه آخر، پادکست در این پادکست، گزارشی از مراسم اختتامیه، معرفی گرام:

 شنوید. مان را می های های جواد قارایی، نظرها و انتقادهای مخاطب ها، صحبت برگزیده

گرام )به جزء پادکست آخر، اختتامیه جشنواره( در همان روز ضبط و  اره دزفولهر پادکست جشنو توضیح:

انجامید. هر  بامداد( به طول می 3شد، که این روند برای هر پادکست تقریبا تا پاسی از شب )حدود  تدوین می

همان روز، در  شد. همچنین به همراه هر اپیزود، ویدیو کلیپی هم تهیه شد که در پادکست در روز بعد منتشر می

 شد. های رادیو، منتشر می دیگر خروجی اینستاگرام، تلگرام و


