
   

1396برنامه های انجمن هنرهای نمایشی استان هرمزگان در سال  

 محور حاکمیت و رهبری :

 انجمن هنرهای نمایشی استان کانون هم اندیشیتشکیل  -

 تدوین برنامه عملیاتی و راهبردی کوتاه مدت و دراز مدت انجمن  -

 ثبت نشده ساماندهی گروههای نمایشی  -

 استان  نمایش تجهیز سالنهایو  پیگیری ساخت -

 پیگیری وتجهیز کارگاه نمایش  -

 راه اندازی کتابخانه تخصصی تئاتر -

 به روزرسانی پرتال تئاترهرمزگان  -

 محور توانمند سازی :

 برگزاری دوره های  آموزشی  مقدماتی تئاتر ) بازیگری کودکان ، بازیگری بزرگساالن ، نمایشنامه نویسی ( -

، گریم ، نورپردازی ، هنرهای دیجیتالی ، ،نمایشنامه  بازیگری ردانی ، طراحی صحنه ، برگزاری دوره های تخصصی تئاتر شامل :کارگ -

  مجربنویسی ، عروسک سازی زیر نظر اساتید 

 برگزاری جشنواره نمایشهای خیابانی  -

 برگزاری نمایشگاه عکس تئاتر -

 برگزاری جشنواره نمایشهای کوتاه استان هرمزگان  -

 انی برگزاری جشنواره های تئاتر است -

 برگزاری جشنواره ملی تئاترکودک ونوجوان رضویی -

  وکارگا ه های آموزشی تئاتربرگزاری جلسات تخصصی  -

 جشنواره استانی آئین های عاشورایی  -

 برگزاری کالسهای آموزش تخصصی تئاتر با حضور اساتید مرکز  -

                    برگزاری مراسم گرامیداشت روزجهانی تئاتر -

 

          محور تولیدات هنری :             

 در سطح استان  توسط گروههای نمایشیاجرای عموم  -

 استان هرمزگان برگزیده چاپ کتاب نمایشنامه های  -

  نویسان استان نمایشنامه  حمایت ازتولید -

                       چاپ کتاب عکس تئاتر استان هرمزگان -



 

 شناسنامه برنامه

  تدوین برنامه عملیاتی و راهبردی انجمن      امه : نام برن موضوع : تئاتر  

 نام برنامه 
 تدوین برنامه عملیاتی و راهبردی انجمن

      تعداد اجرا  30/1/96لغایت  15/1/96زمان برگزاری :

  فعالین تئاتر استان مخاطبان) تعداد ( :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مایشی      ایجاد انسجام در انجام برنامه های انجمن هنرهای ن  -اهداف : 

 جهت دار کردن برنامه ها و اقدامات در راستای تحقق هدف توسعه تئاتر استان     -

 ایجاد امکان پایش برنامه های اجرا شده و ترسیم نقشه راه         -

 صرفه جویی در هزینه ها و استفاده از فرصت ها و شناخت تهدیدات پیش رو    -

 شرح برنامه: 

ین یک برنامه راهبردی کوتاه مدت و دراز مدت خواهد بود که برنامه عملیاتی مرتبط با آن نیز تهیه و این برنامه  در  قالب  تدو

تدوین خواهد شد . برای تدوین این برنامه شورای متشکل از پیشکسوتان و متخصصین تئاتر استان تشکیل و با جلسات متععد 

 ود . و مشاوره برنامه های مورد نظر را مطرح و تدوین خواهند نم



 شناسنامه برنامه

       برگزاری مراسم روزجهانی تئاترنامه :    نام بر موضوع : تئاتر  

 نام برنامه 
   

      تعداد اجرا      16/1/96لغایت 5/1/96:زمان برگزاری 

 داد ( : فعاالن تئاتر و مخاطبان خاص و عام تئاتربان) تعمخاط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  همراه با برگزاری مراسم واجرای نمایش و....توسط انجمن وگروههای نمایشی  گرامیداشت روزجهانی تئاتر  -  اهداف :        

-     

-       

-       

 شرح برنامه: 

 طح استان برگزارمی شود.قالب برنامه های مختلف درسبه مناسبت روزجهانی تئاتردراین برنامه 



 

  ام برنامه :    راه اندازی کارگاه ساخت دکور      ن موضوع : تئاتر  

 نام برنامه 

 راه اندازی کارگاه ساخت دکور       
      تعداد اجرا    12/96/ 1لغایت      96/  3 /1   زمان برگزاری :

   گروه های نمایشی فعال استانمخاطبان) تعداد ( :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن    حفظ بخشی از میراث تئاتر استا  -اهداف : 

 صرفه جویی در هزینه های تهیه دکور صحنه تئاتر       -

 محلی برای آموزش طراحی و  ساخت دکور تئاتر           -

 محلی برای ساخت دکور تئاتر با تجهیز وسایل مورد نیاز    -

 شرح برنامه: 

نه های باالی تولید و تهیه دکور تئاتر و نظر به این برنامه  در  قالب  راه اندازی کارگاه دکور تئاتر استان می باشد . با توجه به هزی

نبود فضایی برای حفظ و نگهداری از این اموال هنری پیشنهاد می گردد  کارگاه دکور تئاتر  در بندرعباس راه اندازی تا عالوه بر 

ی این واحد بخشی از صرفه جویی در هزینه تهیه دکور نمایش مرکزی برای آموزش در این زمینه فعال گردد . برای راه انداز

 فضاهای بالاستفاده فرهنگسرای طوبی پیشنهاد می گردد  . 



  نام برنامه :    راه اندازی  آرشیو لباس تئاتر      : تئاتر  موضوع 

 نام برنامه 

 راه اندازی  آرشیو لباس تئاتر       
      تعداد اجرا  29/12/96لغایت  96/ 4  / 1 زمان برگزاری :

   گروه های فعال نمایشی استانمخاطبان) تعداد ( :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استان    حفظ بخشی از میراث تئاتر   -اهداف : 

 صرفه جویی در هزینه های تهیه لباس تئاتر       -

 محلی برای آموزش طراحی و دوخت لباس تئاتر           -

 شرح برنامه: 

این برنامه  در  قالب  راه اندازی آرشیو لباس تئاتر استان می باشد . با توجه به هزینه های باالی تولید و تهیه لباس تئاتر و نظر 

برای حفظ و نگهداری از این اموال هنری پیشنهاد می گردد آرشیو لباس تئاتر استان راه اندازی تا عالوه بر صرفه به نبود فضایی 

جویی در هزینه تهیه البسه نمایش مرکزی برای آموزش در این زمینه فعال گردد . برای راه اندازی این واحد بخشی از فضاهای 

 دد    . بالاستفاده فرهنگسرای طوبی پیشنهاد می گر



 

  نام برنامه : شناسنامه دار کردن سالنهای تئاتر موضوع : تئاتر 

 نام برنامه 

 ن سالنهای تئاترشناسنامه دار کرد
      تعداد اجرا  29/12/96لغایت  96/ 2  / 1 زمان برگزاری :

ادارات فرهنگ و ارشاد استان، شهرداری ها، سازمان میراث مخاطبان) تعداد ( :  

 فرهنگی و گردشگری، هنرمندان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حفظ  و نگهداری از سالنهای تئاتر استان        -اهداف : 

 کانات و قابلیت های موجود در سالنهای تئاتر استان    بررسی تجهیزات و ام    -

 نیاز سنجی تجهیزات مورد نیاز جهت تکمیل سالنهای تئاتر استان        -

 ایجاد امکان برنامه ریزی جهت ساخت ، توسعه و تجهیز سالنهای تئاتر استان     -

 شرح برنامه: 

لنهای تئاتر استان صورت خواهد گرفت . در این برنامه عالوه بر مستند این برنامه  در  قالب  بررسی، نیاز سنجی و ساماندهی سا

سازی قابلیتهای سالنهای تئاتر استان پیش بینی های الزم جهت تکمیل و تجهیز سالنها انجام و افرادی  متخصص جهت 

 حراست و نگهداری از اموال سالنها مشخص خواهند شد     .



 شناسنامه برنامه

  دوره  آموزشی  تخصصی تئاترنام برنامه :  موضوع : تئاتر 

 نام برنامه 

 دوره آموزشی تخصصی تئاتر
      صصیدوازده کارگاه تخ     تعداد اجرا  29/12/96لغایت  1/96  / 15 زمان برگزاری :

  نوجوان،جوانزن   گروه سنی :  400مرد و 300نفر  جنس : 500مخاطبان) تعداد ( :  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 توسعه آموزش تخصصی تئاتر در راستای توسعه تئاتر استان  -اهداف : 

 آشنا نمودن هنرمندان تئاتر با مسائل تخصصی و روز تئاتر جهان و کمک به ارتقاء سطح تولیدات هنری    -

 ارتهای  کار تخصصی  هنرمندان در زمینه های مختلف نمایشی  تقویت مه -

 پرورش  متخصصین  جهت تقویت گروههای نمایشی استان جهت حضور در صحنه های ملی و بین المللی -

 شرح برنامه: 

ین کارگاهها این برنامه  در  قالب برگزاری دوازده کارگاه سه روزه تخصصی تئاتر در طول سال برگزار می گردد  . موضوعات ا

شامل کارگردانی  ، بازیگری ، طراحی و اجرای صحنه ، طراحی و دوخت  لباس ، ساخت ماسک ، طراحی و اجرای گریم ، تکنیک 

های نویسندگی برای تئاتر ، تلویزیون ، رادیو ،  نقد تئاتر ، نورپردازی ،عروسک سازی ،طراحی حرکت ، استفاده از هنرهای 

. این کارگاهها در سه روز به مدت سی و شش ساعت کارتخصصی برگزار می گردد . برای برگزاری این دیجیتال و... خواهد بود 

 کارگاهها از اساتید مطرح کشور در هز زمینه استفاده خواهد شد .   



  نام برنامه : دوره  آموزشی بازیگری جوانان موضوع : تئاتر  

 نام برنامه 

 جواناندوره آموزشی بازیگری 
 جلسه ) سه ترم (    نود   تعداد اجرا    6/96/   29تا        96/ 16/1 زمان برگزاری از

 مخاطبان) تعداد ( :     نفر  جنس : ..مرد و زن   گروه سنی :  دوازده تا هجده سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توسعه آموزش همگانی تئاتر در راستای توسعه تئاتر استان  -اهداف : 

 مایشی در زمینه  بازیگری و سرمایه گزاری جهت تئاتر دانش آموزی  دبیرستانی کشف استعدادهای  ن -

 پرورش مهارتهای اجتماعی در جوانان از طریق تئاتر  -

 پرورش بازیگران جوان جهت تغذیه گروههای نمایشی استان    -

 شرح برنامه: 

ری ، نحوه کار گروهی ، آشنایی با مقدمات هنر این برنامه  در سه ترم بصورت فصلی برگزار می گردد.  آموزش مقدمات بازیگ

تئاتر و.... از محورهای مورد آموزش در این کالسها می باشد .در هر ترم  سی جلسه کالس بازیگری جهت جوانان بازه سنی مورد 

واده ها و هنرمندان نظر برگزار می گردد  . در این برنامه و در پایان هر ترم  دو نمایش کوتاه با شرکت هنرجویان کالس جهت خان

 تئاتر اجرا خواهد شد . 



  نام برنامه : دوره  آموزشی بازیگری کودکان موضوع : تئاتر  

 نام برنامه 

 دوره آموزشی بازیگری کودکان
     جلسه ) سه ترم (نود   تعداد اجرا       96/   12  /25تا   96/  2  /1زمان برگزاری از

 مخاطبان) تعداد ( :       نفر  جنس : ..مرد و زن   گروه سنی :  هشت تا یازده سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توسعه آموزش همگانی تئاتر در راستای توسعه تئاتر استان  -اهداف : 

 کشف استعدادهای  نمایشی در زمینه  بازیگری و سرمایه گزاری جهت تئاتر دانش آموزی در استان  -

 تماعی در کودکان از طریق تئاتر پرورش مهارتهای اج -

 توجه به اوقات فراغت کودکان و پوشش آن از طریق کالسهای هنری   -

 شرح برنامه: 

این برنامه  در سه ترم بصورت فصلی برگزار می گردد.  آموزش مقدمات بازیگری ، نحوه کار گروهی ، آشنایی با مقدمات هنر 

از محورهای مورد آموزش در این کالسها می باشد .در هر ترم  سی جلسه کالس   تئاتر و نحوه بازی در نمایشهای دانش آموزی

بازیگری جهت کودکان بازه سنی مورد نظر برگزار می گردد  . در این برنامه و در پایان هر ترم نمایشی کوتاه با شرکت هنرجویان 

 کالس جهت خانواده ها و هنرمندان تئاتر اجرا خواهد شد . 



  نام برنامه :  جلسات و نشست های  تخصصی تئاتر  موضوع : تئاتر      

 نام برنامه 

جلسات و نشست های تخصصی  

 تئاتر 

     تعداد اجرا  96/   12 /  25 تا   18/1/96 زمان برگزاری از

 سنی :  هجده الی چهل سال   مخاطبان) تعداد ( :    نفر  جنس : ..مرد و زن   گروه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توسعه آموزش تخصصی تئاتر در راستای توسعه تئاتر استان  -اهداف : 

 آشنا نمودن هنرمندان تئاتر با مسائل تخصصی و روز تئاتر جهان و کمک به ارتقاء سطح تولیدات هنری    -

 طح کیفی هنر تئاتر آسیب شناسی مسائل مرتبط با تئاتر و هم اندیشی جهت رفع معضالت و ارتقاء س  -

 اشاعه روحیه همبستگی و همکاری گروهی از طریق اشتراک مساعی ، انتقال تجارب و نقد و بحث و گفتگو  -

 شرح برنامه: 

این برنامه  در  قالب  هرهفته یک نشست تخصصی تئاتر در طول سال برگزار می گردد  . موضوعات این کارگاهها شامل  آموزش 

بط با تئاتر ، آسیب ها مشکالت و فرصتهای مدیریتی تئاتر و تقویت تشکیالت گروهها ، جلسات نقد و مسائل فنی و هنری مرت

بررسی و هم اندیشی  و... خواهد بود .  جهت هرچه برپار شدن این نشست ها از حضور اساتید و پیشکسوتان نیز با هدف 

 استفاده از تجربیات آنها نیز استفاده خواهد شد .   



  نمایش صحنه ای     30نام برنامه :    اجرای عموم  موضوع : تئاتر  

 نام برنامه 

 نمایش صحنه ای    30اجرای عموم   
     اجرا در سراسر استان   30     تعداد اجرا  29/12/96لغایت  15/1/96زمان برگزاری :

  ..مرد و زن   گروه سنی : مخاطب عاممخاطبان) تعداد ( :          نفر  جنس : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحقق شعار تئاتر برای همه  با توجه و حمایت از اجرای عموم نمایش    -هداف : ا

 حرکت منسجم به سوی تخصصی شدن تئاتر و تبدیل آن به حرفه و شغل     -

 در آمد زایی از محل اجرا نمایش  با حمایت از اجرای عموم نمایش         -

     تولید تئاتر به عنوان کاالی فرهنگی مورد نیاز جامعه   -

 شرح برنامه: 

این برنامه  در  قالب برنامه ریزی و حمایت از  اجرای عموم چهل نمایش در سال جاری در سراسر استان می باشد  .  نمایشهای 

مذکور پس از کسب مجوز شورای بازخوانی متون با تخصیص سالن مورد حمایت خواهند بود و در صورت کسب مجوز اجرا در 

 و حمایتی و طبق ارزیابی انجمن هنرهای نمایشی پشتیبانی خواهند شد .  قالب قراردادی  مالی



  نام برنامه :  جشنواره آئین های عاشورایی   موضوع : تئاتر  

 ه نام برنام

 جشنواره  آئینهای عاشورایی   
     اجرای خیابانی  15    تعداد اجرا   96  / 9 /1تا96   /  1/7زمان برگزاری از

   ------نفر  جنس : ..مرد و زن   گروه سنی :  3800مخاطبان) تعداد ( :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحقق شعار تئاتر برای همه   -اهداف : 

 مخاطبان با آئین های نمایشی به عنوان مادر نمایش آشتی دادن وآشنا نمودن  شهروندان و    -

 جذب عالقمندان به فعالیت در زمینه هنر نمایش و هنرهای سنتی به گروههای تئاتر و انجمن هنرهای نمایشی    -

 تقویت تئاتر  و نمایش آئینی  با هدف توجه به قابلیتهای این شکل اجرا  در خصوص ارتباط با مخاطب   -

 شرح برنامه: 

ن برنامه  در  قالب  جشنواره و اجرای عموم  آئین های نمایشی برگزار خواهد شد . از میان آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره ای

تعداد  شش اثر انتخاب خواهد شد که هر کدام از این آثار در ........ماه  به مدت پنج روز  .........اجرای عمومی خواهند داشت و در 

 واره و پس از ارزیابی فنی و هنری توسط اساتید از برگزیدگان تقدیر بعمل خواهد آمد. نهایت در پایان جشن



  نام برنامه :  جشنواره نمایشهای خیابانی   موضوع : تئاتر  

 نام برنامه 

 بانی  جشنواره نمایشهای خیا 
     اجرای خیابانی   12   تعداد اجرا   29/12/96تا 96/ 1/9زمان برگزاری از    

 .مرد و زن   گروه سنی : مخاطب عامنفر  جنس : .16000مخاطبان) تعداد ( :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحقق شعار تئاتر برای همه   -اهداف : 

 آشتی دادن وآشنا نمودن  شهروندان و مخاطبان با هنر نمایش    -

 ذب عالقمندان به فعالیت در زمینه هنر نمایش به گروههای تئاتر و انجمن هنرهای نمایشی  ج  -

 تقویت تئاتر خیابانی استان و ایجاد توجه بیشتر به قابلیتهای این شکل اجرا   -

 شرح برنامه: 

ر رسیده به دبیرخانه جشنواره این برنامه  در  قالب  جشنواره و اجرای عموم نمایش خیابانی برگزار خواهد شد . از میان آثا

تعداد هشت اثر انتخاب خواهد شد که هر کدام از این آثار در بهمن ماه در سراسر نقاط استان  بین هفت تا ده اجرای عمومی 

خواهند داشت و در نهایت در پایان بهمن ماه در جشنواره ای که به مدت سه روز در یکی ا زشهرستانهای استان برگزار می شود 

 ای نهایی انجام و پس از ارزیابی فنی و هنری توسط اساتید از برگزیدگان تقدیر بعمل خواهد آمد. اجر



  نام برنامه :  جشنواره نمایشهای  کوتاه   موضوع : تئاتر  

 نام برنامه 

 ره نمایشهای  کوتاه  جشنوا 
     اجرای 8    تعداد اجرا         20/2/96تا        96/   2   /15 زمان برگزاری از

 .مرد و زن   گروه سنی : گروههای تئاترنفر  جنس : .3000مخاطبان) تعداد ( :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کشف استعدادهای جوان و کارگردانان موفق در تئاتر های کوتاه    -اهداف : 

 بیشتر به نمایش کوتاه به عنوان مبنا و محل تولد تئاتر تجربی و خالقه   توجه   -

 جذب عالقمندان به فعالیت در زمینه هنر نمایش به گروههای تئاتر و انجمن هنرهای نمایشی    -

 تقویت  گروههای جوان تئاتر و تربیت و آموزش کارگردانان جوان    -

 شرح برنامه: 

ره و اجرای نمایش های کوتاه هر کدام در دو نوبت برگزار خواهد شد . از میان آثار رسیده به این برنامه  در  قالب  جشنوا

دبیرخانه جشنواره تعداد هشت اثر انتخاب خواهد شد که هر کدام از این آثار در دی ماه  به میزبانی یکی از شهرستانهای استان  

برگزار می شود پس از ارزیابی فنی و هنری توسط اساتید از  اجرای خواهند داشت در زمان جشنواره ای که به مدت سه روز

 برگزیدگان هنر مندان خالق و جوان تقدیر بعمل خواهد آمد. 



 

 

  امه :  جشنواره نمایش نامه نویسینام برن موضوع : تئاتر 

 نام برنامه 

 کارگاه تخصصی نمایشنامه نویسی
     جلسها20    تعداد اجرا         20/5/96تا        96/  3   /1 گزاری اززمان بر

  ..مرد و زن   گروه سنی : بزرگسال نفر  جنس :3000مخاطبان) تعداد ( :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تربیت نویسندگان جوان در راستای توسعه تئاتر استان  -اهداف : 

 کشف استعدادهای جوان در زمینه  نویسندگی در استان  -

 تولید نمایشنامه هایی متناسب با فرهنگ استان توسط  هنرآموزان کالس  -

 استفاده بهینه از توانائیها و تخصص پیشکسوتان و متخصصین و جلوگیری از هزینه کرد آموزش خارج از استان -

 شرح برنامه: 

ت در کالس مذکور آزمون استعداد این برنامه در قالب یک کارگاه آموزشی ده نفره در بندرعباس برگزار می گردد.  جهت شرک

یابی برگزار خواهد شد .  شرکت کنندگان از کالس از سراسر استان خواهند بود . کالس بصورت هفته ای یک روز و هر جلسه به 

ساعت برگزار می گردد . استاد مربوطه آقای  ابراهیم پشتکوهی  نویسنده جوان استان خواهند بود . استاد متعهد می  3مدت 

 د در پایان کالس حداقل سه نمایشنامه ساختارمند به انجمن هنرهای نمایشی تحویل نماید .گرد



نام برنامه : دوره  آموزشی  نمایشنامه نویسی  موضوع : تئاتر    

 جوانان

 

 نام برنامه 

دوره آموزشی  نمایشنامه نویسی 

 جوانان

 جلسه ) سه ترم (    شصت   96/  12/ 1  تا    1/6/96     زمان برگزاری از

 گروه سنی :  چهارده تا هجده سال     مخاطبان) تعداد ( :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توسعه آموزش همگانی تئاتر در راستای توسعه تئاتر استان  -اهداف : 

 دبیرستانی  کشف استعدادهای  نمایشی در زمینه  نویسندگی و سرمایه گزاری جهت تئاتر دانش آموزی  -

 تقویت مهارتهای نویسندگی جوانان عالقمند  -

 پرورش  نویسندگان جوان جهت تقویت گروههای نمایشی استان و گروه های تئاتر دانش آموزی    -

 شرح برنامه: 

اتر ،  این برنامه  در سه ترم بصورت فصلی برگزار می گردد.  آموزش مقدمات  نمایشنامه نویسی ،  آشنایی با مقدمات هنر تئ

نحوه تبدیل داستان به نمایشنامه و.... از محورهای مورد آموزش در این کالسها می باشد .در هر ترم   بیست جلسه کالس  

نمایشنامه نویسی  جهت جوانان بازه سنی مورد نظر برگزار می گردد  . در این برنامه و در پایان هر ترم  حداقل سه نمایشنامه 

  کوتاه  تولید خواهد شد .



  نام برنامه :   نمایشگاه عکس تئاتر    موضوع : تئاتر  

 نام برنامه 

 نمایشگاه عکس تئاتر    
    پانزده روز   تعداد اجرا      96/   1/7تا   96 / 6/ 15  زمان برگزاری از

 .مرد و زن   گروه سنی :  عمومینفر  جنس : . 2000مخاطبان) تعداد ( :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 توجه به حوزه عکس تئاتر به عنوان بخش مهمی از رسانه    -:  اهداف

 کشف و شناسایی استعدادهای حوزه عکاسی تئاتر استان     -

 جذب عکاسان عالقمند به عنوان عکاس ثابت گروههای تئاتر استان      -

 ایجاد تحول در حوزه مستند سازی نمایش از طریق ثبت عکس اجراها    -

 شرح برنامه: 

امه  در  قالب  جشنواره و نمایشگاه عکس برگزار خواهد شد . از میان آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره  حداقل تعداد  این برن

پنجاه اثر انتخاب خواهد شد که هر کدام از این آثار  به مدت ده روز در گالری گرمساری بندرعباس و گالری شهر به نمایش 

و در جشنی پس از ارزیابی فنی و هنری توسط اساتید از برگزیدگان تقدیر بعمل خواهد گذاشته خواهند شد . در پایاننمایشگاه 

 آمد. 



  نام برنامه :   چاپ کتاب نمایشنامه های استان     موضوع : تئاتر  

 نام برنامه 

 چاپ کتاب نمایشنامه های استان     
     جلد   2000    :.......................  تعداد اجرا  زمان برگزاری

   ------نفر  جنس : ..مرد و زن   گروه سنی :             مخاطبان) تعداد ( :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستند سازی بخش مهمی از تاریخ تئاتر استان     -اهداف : 

 معرفی اساتید ، نخبگان و متخصصین حوزه نمایشنامه نویسی استان       -

 تولید نمایشنامه هایی جهت بکارگیری توسط گروهها ی نمایش        -

 معرفی نمایشنامه نویسان و نمایشنامه های استان در سطح کشور      -

 شرح برنامه: 

این برنامه  در  قالب  چاپ کتابی از نمایشنامه های استان صورت خواهد گرفت . این کتاب شامل دو بخش خواهد بود بخش اول 

مایشنامه های کالسیک نویسندگان استان که در سالهای گذشته مطرح شده و جوایزی کسب نموده اند و بخش دوم شامل ن

 نمایشنامه هایی که به سفارش انجمن برای این کتاب توسط نویسندگان برتر استان نگارش می شوند . 



  برگزاری کالسهای آموزشینام برنامه :    موضوع : تئاتر 

 نام برنامه 

     برگزاری کالسهای آموزشی 
 ........    زمان برگزاری :.......................  تعداد اجرا 

   ------نفر  جنس : ..مرد و زن   گروه سنی :        50       مخاطبان) تعداد ( :

  

 

 

 

 ارتقاء سطح کیفی هنرمندان تئاتر شهرستانها -     اهداف : 

 توسعه آموزش همگانی تئاتر در راستای توسعه تئاتر استان -                 

 توانمند سازی هنرمندان تئاتر شهرستانها -         

 شرح برنامه: 

این برنامه به صورت کوتاه مدت و بمدت یک هفته در سطح شهرستانهای استان بابرگزاری کالسهای تخصصی  در زمینه های  

 مختلف توسط اساتید مرکز هنرهای نمایشی و مراکز آموزشی دیگر برگزار می گردد. 


