
 سمه رب النوراب

 جشنواره تئاتر استان چهارمحال و بختیاری سومین دوره فراخوان سی و

 1400 -ماه آبان

 تشویق اعتال، ارتقاء، راستای در، استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره با همکاری چهارمحال و بختیاری استان نمایشی هنرهای انجمن

 اعتالی و رشد جهت مناسب بستر جوان و ایجاد خالق، استعدادهای کشف هدف با و استان درسطح آثارنمایشی عمومی اجرای وترویج

با استفاده از  1399تجربه برگزاری جشنواره در سال  . از آنجا کهرابرگزارمیکند تئاتراستان جشنواره دوره سومینسی و  ،تئاتر هنر

، کیفیت برگزاری و گسترش مخاطبان جشنواره در این شیوه اجراگیری از امید است با بهرهبود،  موفقی های فضای مجازی، تجربهظرفیت

 .ارتقا یابد 1400سال 

 شرایط جشنواره:( الف

 ای مورد داوری قرار خواهند گرفت.: درجشنواره تئاتر استانی صرفاً آثار صحنه1

موضوعات و مسائل منطقه و استان با چشم انداز : اولویت پذیرش آثارتوسط هیأت انتخاب جشنواره با نمایش هایی است که با توجه به 2

 .جریانات روز تئاتر جهان تولید شده باشد و جهانی و بهره گیری از شیوه ها، شگردها

 های ایرانی دارد.: آثار بخش رقابتی صرفاً اختصاص به آثار  و نمایشنامه3

و با اخذ مجوز از نویسنده، مترجم یا ناشر به صورتی که  : متون اقتباسی منوط به ذکر دقیق مشخصات صاحب اصلی اثر، نوع اقتباس4

توانند در بخش رقابتی جشنواره حضور داشته باشند. درصورت رعایت نشدن این مهم، مسئولیت هر گونه حقوق صاحب اثرحفظ شود، می

المللی تئاتر فجر، در جشنواره بینخواهد بود و حتی در صورت انتخاب اثر برای حضور اثر عدم شفاف سازی متوجه نویسنده و کارگردان 

 تواند اثر را در هر مرحله ای حذف نماید.ستاد جشنواره فجر می

از سوی کارگردان و گروه متقاضی، به  1400: ارائه مجوز کتبی نویسنده، مترجم یا ناشر برای شرکت در جشنواره تئاتر استانی سال 5

 دبیرخانه جشنواره استان الزامی است. 

 ها الزامی است.حقوق معنوی نویسنده یا مترجم در اقالم تبلیغاتی نمایش: حفظ 6

که اجرای عمومی آنها به انجام  "هنرمندان استان " : آثار بخش رقابتی جشنواره تئاتر استانی صرفاً مختص  آثار نمایشی تولید شده7

تا شروع  99ته باشند که در فاصله زمانی اتمام جشنواره استانی توانند در جشنواره استانی حضور داشهایی میرسیده، خواهد بود. لذا گروه

نوبت به اجرای عمومی رسیده باشد )در صورت عدم اجرا به علت شیوع بیماری پاندومی کرونا  5، اثر آن ها حداقل 1400جشنواره استانی 

 گروه ها بعد از حضور در جشنواره باید اجرای عمومی خود را به انجام برسانند(.

تنها مالک تأیید اجرای عمومی آثار نمایشی جهت شرکت در جشنواره تئاتر استانی و نیز حضور در جشنواره بین المللی تئاتر فجر؛  :8

ارش درج اطالعات آثار نمایشی در بازه زمانی اجرا در درگاه جامع سایت ایران تئاتر با ذکر تاریخ اجرای عمومی اثر است. لذا  در تهیه و گز

 های استانی ثبت گردد.ها و مشخصات کامل آثار  در پرتالمومی، الزم است مؤلفهاجراهای ع

 ( را در درگاه استانی تکمیل نمایند. 1های نمایشی متقاضی، ضروری است فرم درخواست شرکت در جشنواره) فرم شماره : تمامی گروه9

-نام نمایش یا بازیگران و عوامل، پس از اتمام جشنواره تئاتر استانی میریزی های آتی خواهد بود. تغییر در ، مالک برنامه1: فرم شماره10

 بایست از طریق مکاتبه اداره کل استان با اداره کل هنرهای نمایشی صورت پذیرد.

 حمایت مالی انجام خواهد داد.های راه یافته به جشنواره بر اساس شرایط گروه،  گروه از: دبیرخانه جشنواره 11

 .شد خواهد اجرا و اعالم گیری، تصمیم جشنواره ستاد ازطریق موضوع باشد، نشده درج فراخوان این در مواردی چنانچه

 :جشنواره موضوعات( ب

 عات زیر مورد تاکید است:توجه به موضو لی،و می باشد آزاد جشنواره در کننده شرکت های نمایش موضوعاتهرچند 

 .نهاد خانواده، همگرایی ملی ءارتقامباحث مربوط به نشاط اجتماعی،  امید اجتماعی، -

 .در نظر داشتن ارزشها و دستاوردهای انقالب اسالمی توجه به شعارسال، فرهنگ ایثار و شهادت -

 اقتصاد مقاومتی و مبارزه با اعتیاد. ،فضائل اخالقی  -

 .ستانا ادبی و تاریخی بومی، های ارزش و عامه فرهنگ به توجه -



 گذار تاثیر انتخاب هیئت ارزیابی در و گرفت خواهد قرار اولویت در ،آثار اجرای در خالقیت و بودن بدیع جوان، و بومی هنرمندان آثار -

 .بود خواهد

 درجشنواره: شرکت نحوه( ج

 :تئاتر استان به آدرسنام برای حضور در سی و سومین دوره جشنواره تئاتر استان تنها از طریق درگاه پرتال فرایند ثبت

bakhtiari.theater.ir-http://chaharmahal   و تکمیل فرم شماره یک درج شده در سامانه انجام خواهد شد. )دبیرخانه جشنواره

 ها معذور است.(از پذیرش فیزیکی فرم مذکور و درخواست

در راستای حمایت از هنرمندان جهت  مرکز هنرهای نمایشی استان صحیح توسط ستاد برگزاری جشنواره و یم برنامه ریزبا توجه به لزو

از تاییدیه متن را د به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی از طریق ارسال متون خو ،متقاضیان شرکت در جشنواره می بایستاجرای عمومی 

 به انجام برسانند.دریافت نموده و اجرای خود را تا یکماه پیش از برگزاری جشنواره  شهرستان نظارت ارزشیابی و شورای

 اجرایی طرح ارائه صورت در تنها ،است شده آنها از زیادی اجراهای کنون تا و بوده کشور مطرح نویسان نمایشنامهکه از  نمایشی متون

  .شد خواهد داری خود آثار اینگونه پذیرش از صورت این درغیر خواهندگرفت، قرار پذیرش مورد اجرایی اثر در نو شیوه و خالق

 :جشنواره در شرکت جهت نیاز مورد مدارک( د 

   bakhtiari.theater.ir-http://chaharmahalفرم ثبت نام در پرتال تئاتر استان به آدرس:  تکمیل

 .اثر ناشر یا مترجم نویسنده، کتبی مجوز همراه به pdfیا  word حاوی متن درمحیط فشرده لوح ارسال

 شده تایپ A4 صفحه یک در متقاضی هنری سوابق چکیده

 :جشنواره اجرایی تقویم( و

 1400 مهر 25: تقاضای شرکت در جشنواره ارسال مهلت -

 1400 مهر: متقاضی های نمایش بازبینی  -

 
 :جشنواره برگزاری زمانح( 

 1400 ماه آبان 

 شیوه برگزاری:( ه

 تواند به یکی از دو شیوه زیر باشد.با توجه به شرایط ناشی ازشیوع ویروس کرونا برگزاری جشنواره می

 الف: با حضور تماشاگر به صورت زنده در صورت موافقت ستاد استانی مقابله با کرونا و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی. 

 .های فضای مجازیب: اجرا برای داوران بدون حضور تماشاگر و پخش از سامانه

 

تماس حاصل نموده و یا به 03833334891و  03833334890متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانند با شماره تلفنهای

 .دبیرخانه جشنواره مراجعه نمایند

 آدرس دبیرخانه:

دبیرخانه دائمی  -واحد هنرهای نمایشی -اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان -انی و بلوار فارابیتقاطع بلوار آیت ا... کاش -شهرکرد

 جشنواره تئاتر استان.
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