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خالق زیبایی ها به نام  
 

 فراخوان

جشنواره تئاتر استانی بوشهر مینو یک سی  

8931آبان ماه  
 

سی و انجمن هنرهای نمایشی استان بوشهر و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی با همکاری اداره کل هنرهای نمایشی، 

: ماشاگران با آثار نمایشی ، برگزار می نمایدر تجشنواره تئاتر استانی را با هدف ارتقاء سطح کیفی آثار و ارتباط موثمین یک

    

                                                                                                               

 

 

 

 

بخش صحنه ای( الف  
 

جشنواره تئاتر استانی شرکت یکمین  و ذیل در سی و زمان بندی کلیه گروه های تئاتر استان می توانند بر اساس شرایط

:نمایند  

 

در « شورای نظارت بر تئاتر »آثار خود را با مجوز  7931شهریور ماه  93تا 7931آبان ماه گروه هایی که از (  الف -الف

                                                                         .   باشندسطح استان روی صحنه برده 

                                                                                   

فرصت  7931تیرماه  71نمایش های خود را روی صحنه برده اند تا  7931تا خردادماه  7931گروهایی که از آبان ماه / 7

                                            .را در دبیرخانه ثبت نمایندجشنواره در  حضوردارند تقاضای 

 7931 نمایش های خود را روی صحنه ببرند ، تا پنجم مهرماه 7931آخر شهریورماه تا  7931گروهایی که از تیرماه / 2

                                            .در جشنواره را در دبیرخانه ثبت نمایند حضورفرصت دارند تقاضای 

       

:نکته.  

انتخاب و « طریق فیلم»یا از » شکل زنده»گروهای متقاضی حضور در جشنواره می توانند چگونگی بازبینی آثار خود را به 

.به دبیرخانه اعالم نمایند  
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:شرایط  

کارشناس / دبیرخانه جشنواره)به امور هنری اداره کل  بر اساس تاریخ های مشخص شده باید مااالزی کتبی هاتقاضا( 7

.به تقاضاهای دریافت شده پس از این تاریخ ترتیب اثر داده نمی شود .تحویل داده شود( تئاتر  

فایل متن نمایشی به همراه یک نسخه  ،ترم هنگام تحویل تقاضانامهکارگردانان مح. به ارسال متون نمایشی نیست نیازی( 2

.تحویل نمایند دبیرخانه جشنواره/ امور هنری  از متن خود را جهت آرشیو به  

.در هیچ جشنواره ای شرکت کرده باشند( کارگردان و بازیگران)نمایش های ارائه شده نباید توسط همان گروه( 9  

ی  بدون مجوز ترتیب اثر داده نمی درخواست ها.به هنگام درخواست شرکت الزامی است ارائه مجوز کتبی نویسنده( 4

.شود   

.کلیه متون ارائه شده جهت حضور در جشنواره استانی باید ایرانی باشند( 1  

.آزاد است( آداپته ایرانی شده)ارائه آثاری بر اساس متون اقتباسی( 6  

.اتر استانی کمک هزینه اجرا پرداخت می شودبه نمایش های منتخب جهت حضور در جشنواره تئ( 1  

. شودارائه  رخانهیدب پیوست درخواست به به دیتئاتر با رانیا تیعموم در پورتال تئاتر استان در سا یخبر اجرا( 1  

                          .و مناطق استان انجام شده باشددر شهرها  «تئاتر یسالن ها» از  یکیدر  دیعموم الزاما با یاجراها (3

           

                                                                                                                                      

 

 

بخش خیابانی( ب  
 

نهادهای مختلف فرهنگی ، به منظور معاونت امور اجتماعی استانداری  و ی ستاد برگزاری جشنواره با همکاری و همراه

ارج نهادن به هنر هنرمندان تئاتر خیابانی و نیز اشاعه فرهنگ تئاتری در میان جامعه،بخش خیابانی جشنواره را با 

:رویکردهای ذیل برگزار می نماید  

 

ه شهر،بهبود وضعیت شهری،نقش مردم در حفظ بافت حق و حقوق شهروندی،نقش شهروندان در ادار)شهروندی ( الف

(قدیم  

(راه های پیشگیری از وقوع آن پیامدها و ) آسیب های اجتماعی ( ب  

 



3 

 

 

 

:شرایط  

تحویل  دبیرخانه جشنواره/امور هنریدرخواست کتبی خود را به  7931مرداد ماه گروه های متقاضی حداکثر تا پایان / 7

.نمایند  

جشنواره  جشنواره تئاتر استانی می باید بر اساس برنامه ریزی ستاد شده الزاما عالوه بر حضور درنمایش های پذیرفته / 2

..نیز اجرا شوندنقاط مختلف استان در   

.به صورت رقابتی برگزار خواهد شد این بخش/ 9  

 

                                .                              انجام می شود  31مهر ماه بازبینی آثار متقاضی دهه نخست/ 4

وه های لذا گر. ستاد برگزاری جشنواره هیچ تعهدی برای حضور آثار برگزیده این بخش در جشنواره های کشوری ندارد/ 1

.در جشنواره های تئاتر خیابانی مریوان و فجر شرکت نمایند خیابانی باید به طور مستقیم  

.پرداخت می شود کمک هزینه یافته به این بخش  به گروه های راه/ 6  

 

 

 

 

:تقویم جشنواره  

(7931مهرماه  1تیرماه و مرحله دوم  71 مرحله اول) یرخانه جشنواره در دب آثار صحنه ای یمهلت ثبت تقاضا/ 7  

(7931پایان مردادماه )مهلت ثبت تقاضای آثار خیابانی / 2  

(7931نیمه مهرماه ) بازبینی آثار هر دو بخش / 9  

(7931آبان ماه ) جشنواره  برگزاری/ 4  

 

 

 

 

 

میدان ساعت، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، امور هنری، دبیرخانه جشنوارهبوشهر، : آدرس  
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