
 

 

 (جشنواره تئاتر استان هرمزگان سی ومین فراخوان )

  

مشاارک   اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان هرمزگان با همکاری انجمن هنرهای نمایشی هرمزگان همگام با 

، تولیاد ثااار   قاء و اعتالی سطح کیفی هنار نماای   با هدف ارت هرمزگان وهنرمندان هنرهای نمایشی سراسر استان 

جشانواره تئااتر اساتان    ماین  و سیهنری فاخر و ارزشمند و حمای  از اجرای عمومی تئاتر برای شهروندان استان 

 برگزار می نماید.در دو بخ  رقابتی و بخ  ویژه  هرمزگان را 

 شرایط پذیرش ثاار:

o        نماای  هاای    صرفا متون ایرانای جه  حمای  از ثاار ملی و نویسندگان بومی استان دبیرخانه جشاانواره

را پذیرش می نماید و متون اقتباسی ) ثداپته ایرانی شده( می توانند با ذکر دقیق مشخصاا  صااح     صحنه ای

 اصلی اار و تشخیص هیا  انتخاب پذیرش  شوند. 

o        اجارای عماومی در یکای از     5حاداقل   79مارداد  تاپایاان اول  در باازه زماانی  متقاضی بایاد   های نمای

 د.ند و در هیچ جشنواره، یا همایشی اجرا نشده باشنباششهرستانهای استان هرمزگان داشته 

o              ریاال کماه هزیناه     ٠٠٠/٠٠٠/0٠/ -به گروه های راه یافته به تشاخیص دبیرخاناه جشانواره تاا مبلا

 .شد خواهد پرداخ 

o       باشد. هرمزگان الزامی اس  از هنرمندان استان  کلیه عوامل نمای  به جز نویسنده 

O    ود نمود خواه پذیرش جشنواره میهمان عنوان بهرا  منتخ  عوامل هر گروهاز  نفر 20 دبیرخانه حداکثر تعداد 

  اس . معذور نفر 20از بی  گروه همراهان پذیرش از

o       . دبیرخانه جشنواره هیچ گونه تعهدی نسب  به پرداخ  هزینه ایاب و ذهاب و حمل دکور نخواهد داش 

o          کارگردانان محترم در هنگام تنظیم و ارائه فرم مذکور دق  الزم را بعمل ثورند چارا کاه بعاد از  اعاالم نتاای

 بازبینی هیچگونه تغییری در نام نمای  یا بازیگران و عوامل امکان پذیر نخواهد بود. 

o        جشنواره می باشدتصمیم گیری در خصوص مواردی که در فراخوان نیامده اس  بر عهده دبیرخانه. 

  

 



 

 

 جوایز

o       (  ٠٠٠/٠٠٠/2٠/-نفر اول هر بخ )ریال 

o        (  ٠٠٠/٠٠٠/8/-نفر دوم هربخ )ریال 

o        (  ٠٠٠/٠٠٠/6/-نفر سوم هربخ )ریال 

  

 مدارک مورد نیاز:

o       فرم تکمیل شده تقاضای حضور 

o       بر روی  سه نسخه متن تایپ شدهCD 

o     در فرم  با حضور مخاط   اار یی عموماجرا با کیفی  از فیلم نسخه سهDVD.player  بر رویDVD 

o     و تصویر مجوز اجرای عمومی اار  تصویر پروانه فعالی  گروهفایل 

o    خالصه سوابق کارگردانعکس پرسنلی و  فایل 

o    نمای   و عکس هایی از تبلیغا  شهری عکس های اجرا پوستر نمای ، فایل 

o       برای اجرای عموم و شرک  در جشنواره  مجوز کتبی نویسنده 

 

 تقویم جشنواره

 2379 ماه مرداد 2: و مدارک ثخرین مهل  ارسال درخواس 

 2379ماه شهریور  0زمان بازبینی: 

 2379 ثبان 03الی0٠زمان برگزاری جشنواره: 

 اطالعا  تماس دبیرخانه 

 



 

 

خیابان رسال  شمالی، ضلع جنوب شرقی میادان صاادقیه، مجتماع     بلوار امام خمینی، بندرعباس،نشانی دبیرخانه : 

 فرهنگی سید احم خمینی ، انجمن هنرهای نمایشی، دبیر خانه جشنواره تئاتر استان هرمزگان 

 gmail.com@hosein.ka575٠سای  :                                                 ایمیل: 

 ٠70293٠3830فن: تل    ٠96  33687002تلفکس :  

 

 فرم تقاضای حضور

 

 اعاالم  نیاز مورد ارک مد ارسال با فراخاوان مفااد از کامل اطاالع با                                                  اینجان 

ضمن تائید صح  اطالعا  فرم های پیوستی و نیز تائید رعای  قوانین جشنواره  و نیز  جشنواره، دبیرخانه به شده

تقاضاای خاود را بارای     تعهد رعای  حقوق معنوی همه هنرمندان دخیل در تولید اار با عناوان ............................ 

 حضور در بیس  و چهارمین جشنواره تئاتر استان هرمزگان اعالم میدارم.

 

  سرپرس :نام                                           م گروه:نا

  شماره تماس نویسنده :                      نویسنده : نام                                    :نمایشنامه نام

  رشته و گرای (:)با ذکر تحصیال  میزان               سن:                               :  انکارگردنام 

 

 پس  الکترونیه:                               :همراه تلفن                                    :ااب  تلفن

 

     :پستی نشانی دقیق

 



 

 

 مشخصات عوامل

  

 میزان تحصیال  محل و تاریخ تولد سم  نام و نام خانوادگی ردیف
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