
 فراخوان سی و دومین جشنواره تئاتر استان چهارمحال و بختیاری

  1399آبان 

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

 بستر ایجادو  جوان خالق، استعدادهای کشف هدف با و استان سطح در نمایشی آثار عمومی اجرای ترویج و تشویق اعتال،

  :کند می برگزار را استان تئاتر جشنواره سی و دومین دوره ، تئاتر هنر اعتالی و رشد جهت مناسب

 شرایط جشنواره:( الف

 شده تولید نمایشی آثار  مختص صرفا   استانی تئاتر جشنواره ،جشنواره تئاتر استان ها برگزاری نامه شیوه اساس بر -1

 اتمام از پس زمانی فاصل حد که هایی گروه لذا. بود خواهد رسیده، انجام به آنها عمومی اجرای که استان هنرمندان

 تولید را خود آثار ،1399 سال در استانی جشنواره برگزاری از قبل ماه یک تا و 1398 سال در استانی جشنواره

 استان تئاتر جشنواره در حضور متقاضی می توانند باشند ،خود داشته  شهرستان در عمومی اجرای 5 وحداقل کرده

 .باشند

بخش  در حضور نیز و استانی تئاتر جشنواره در شرکت جهت استان ها در نمایشی آثار عمومی اجرای تأیید مالک تنهاتوجه: 

 آن عمومی اجرای تاریخ ذکر با تئاتر ایران سایت جامع درگاه مقرر، در زمان در نمایشی آثار اطالعات درج فجر؛ تئاتر های

 ثبت استان تئاتر پورتال در  آثار کامل مشخصات و ها مؤلفه است الزم عمومی، اجراهای گزارش و تهیه در  لذا. باشد می اثر

 .گردد

 آثار به صرفا   مسابقه بخش.گرفت خواهند قرار انتخاب و داوری مورد ایی صحنه آثار صرفا استانی تئاتر جشنواره در -2

 و اثر اصلی صاحب مشخصات دقیق ذکر با میتوانند(  ایرانی شده آدابته)  اقتباسی متون.  دارد اختصاص ایرانی

 .باشند داشته حضور جشنواره رقابتی بخش در انتخاب هیات تشخیص

 .باشند کرده شرکت ای منطقه ملی، های جشنواره از یک  هیچ در گروه همان سوی از نباید شده ارائه های نمایش -3

 4میلیون لایر معادل  40 سقف تا گروه، شرایط اساس بر جشنواره به  یافته  راه های گروه به جشنواره دبیرخانه -4

 .نماید می پرداخت هزینه  کمک تومان میلیون

 .باشد داشته حضور جشنواره نهایی ی مرحله در اثر یک با تواند می صرفا   کارگردان، هر  -5

 هیچ به جشنواره اجراهای جدول تنظیم و ریزی برنامه درباره نشده بینی پیش مشکالت به نظر جشنواره، برگزاری ستاد -6

 .داشت نخواهد را متفاوت اجراهای در مشترک بازیگران حضور هماهنگی به نسبت تعهدی عنوان

 .است ضروری اثر ناشر یا مترجم نویسنده، کتبی مجوز ارائه -7

 موجود امکانات اساس بر و جشنواره برگزاری ستاد عهده بر جشنواره در ها نمایش اجرای تعداد و مکان زمان، تعیین -8

 .بود خواهد

 عدم هستند، جشنواره های گذاری سیاست و قوانین پذیرش به متعهد خود اثر ارسال با جشنواره، در کنندگان شرکت -9

 .شد خواهد آثار حذف موجب قوانین، این رعایت

 اجرا و اعالم ، گیری تصمیم جشنواره ستاد طریق از موضوع ، باشد نشده درج فراخوان این در مواردی چنانچه  -10

 .شد خواهد

 :جشنواره موضوعات( ب

 .قراردارند اولویت در زیر موضوعات و بوده آزاد جشنواره در کننده شرکت های نمایش موضوعات

 مباحث ، اخالقی فضائل ، اسالمی انقالب دستاوردهای و ها ارزش داشتن نظر در ، وشهادت ایثار فرهنگ ، سال شعار به توجه

 .اعتیاد با مبارزه و مقاومتی اقتصاد ، اجتماعی نشاط به مربوط

  استان ادبی و تاریخی بومی، های ارزش و عامه فرهنگ به توجه

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

 .بود خواهد تاثیرگذار

 جشنواره: در شرکت نحوه( ج

در راستای حمایت از  مرکز هنرهای نمایشی استان با توجه به لزوم برنامه ریز صحیح توسط ستاد برگزاری جشنواره و

 نمایند:به دو صورت در جشنواره شرکت هنرمندان جهت اجرای عمومی آثار تا پیش از موعد جشنواره متقاضیان می توانند 

گروه هایی که طبق برنامه ریزی گروه از طریق ارسال متون خود به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان تاییدیه  -1

 متن را دریافت نموده و اجرای خود را تا یکماه پیش از برگزاری جشنواره انجام خواهند داد.

نموده و درخواست  جشنواره ارسال دبیرخانه به خود را نمایشی متون 1399 اردیبهشت 15 تاریخگروه هایی که تا  -2

اجازه تمرین و آمادگی  جشنواره متون نمایشی پس از تایید شورای بازخوانیحضور در جشنواره را داشته باشند. 



آثار تا پیش از برگزاری جشنواره تنظیم  عمومی ، زمان اجرایپس از بازبینیجهت بازبینی دریافت خواهد نمود و 

 خواهد گردید.

 ارائه صورت در تنها ،است شده ها آن از زیادی اجراهای تاکنون و بوده کشور مطرح نویسان نمایشنامهکه از  نمایشی ونمت

 آثار گونه این پذیرش از اینصورت غیر در گرفت، خواهند قرار پذیرش مورد اجرایی اثر در نو شیوه و خالق اجرایی طرح

 .شد  خواهد خودداری

 :جشنواره در شرکت جهت نیاز مورد مدارک( د

 حضور تقاضای شده تکمیل فرم

 .اثرناشر یا  مترجم نویسنده، کتبی مجوز همراه به pdfیا  word محیط حاوی متن در فشرده عدد لوح سه ارسال

 شده تایپ  A4 صفحه یک در متقاضی هنری سوابق چکیده

 :جشنواره اجرایی تقویم( ه

 1399اردیبهشت  15: متون ارسال مهلت -

 1399اردیبهشت  20اعالم نتایج بازخوانی:  -

 1399و مرداد تیر: متقاضی های نمایش بازبینی  -

: فاصله زمانی اعالم نتایج بازبینی تا پیش از برگزاری جشنواره که بر اساس برنامه ریزی از اجرای عمومی آثار پذیرفته شده -

 ستاد برگزاری جشنواره تنظیم خواهد گردید.

 1399آبان : شنوارهج برگزاری زمان -

 

 آدرس دبیرخانه:

دبیرخانه دائمی جشنواره تئاتر  -اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان -تقاطع بلوار آیت ا... کاشانی و بلوار فارابی -شهرکرد

 استان.

 نموده حاصل تماس 03833334891و   03833334890 های تلفن شماره با توانند می بیشتر اطالعات کسب جهت متقاضیان

 .نمایند مراجعه استان اسالمی وارشاد فرهنگ کل اداره نمایشی هنرهای مرکز در واقع جشنواره دبیرخانه به یاو 


