
 

 

 (جشنواره تئاتر استان هرمزگان مینیکو  سیفراخوان )

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

، تولین آثاار هناری فااور و ارنشامنن و تمایا  ان      قاء و اعتالی سطح کیفی هنر نمایشبا هنف ارت هرمزگان ونمایشی سراسر استان 

 برگزار می نماین.در دو بخش رقابتی و بخش ویژه  را  یجشنواره تئاتر استانمین یکو سیاجرای عمومی تئاتر برای شهروننان استان 

 شرایط پذیرش آثار:

  را پاذیرش   نمایش های صحنه ای صرفا متون ایرانیو نویسننگان بومی استان دبیروانه جشاانواره  ایرانیجه  تمای  ان آثار

ارائه مجاون ان نویساننه یاا     می نماین و متون اقتباسی ) آداپته ایرانی شنه( می تواننن با ذکر دقیق مشخصات صاتب اصلی اثر و

 شونن. می پذیرش   ناشر ومترجم

 اجرای عمومی در یکای   5تناقل پیش ان تاریخ بانبینی تا  98 سال آبان ماه 01 قبل ان بانه نمانیدر متقاضی باین  های نمایش

 ن.ناجرا نشنه باش ین و در هیچ جشنواره، یا همایشنباشان شهرستانهای استان هرمزگان داشته 

  اطالعات آثار نمایشی در نمان مقرر و تنها مالک تأیین اجرای عمومی آثار نمایشی جه  شرک  در جشنواره تئاتر استانی، درج

 در درگاه جامع سای  ایران تئاتر با ذکر تاریخ اجرای عمومی آن اثر می باشن.

 ی آثار متقاضی شرک  در جشنواره باشنن بنون هیچ پیش شرط و باا  مرتله بانووانی وانتخاب متون نمایشی تذف شنه و همه

 انتخاب آثار بررسی شونن.ی رعای  ضوابط این شیوه نامه تنها در مرتله

  شن وواهن ریال کمک هزینه پرداو  111/111/21/ -به گروه های راه یافته به تشخیص دبیروانه جشنواره تا مبلغ. 

 باشن. هرمزگان الزامی اس  ان هنرمننان استان  کلیه عوامل نمایش به جز نویسننه 

 همراهان پذیرش ان ون نمود وواه پذیرش جشنواره میهمان عنوان بهرا  منتخب عوامل هر گروهان  نفر 02 دبیروانه تناکثر تعناد 

  اس . معذور نفر 02ان بیش گروه

 . دبیروانه جشنواره هیچ گونه تعهنی نسب  به پرداو  هزینه ایاب و ذهاب و تمل دکور نخواهن داش 

  که بعان ان  اعاالم نتاایا باانبینی هیهگوناه      کارگردانان محترم در هنگام تنظیم و ارائه فرم مذکور دق  النم را بعمل آورنن چرا

 ن و عوامل امکان پذیر نخواهن بود، و تغییر هر کنام ان عوامل فنی بنون توجیه منطقای و بانون  تغییری در نام نمایش یا بانیگرا

  منجر به تذف اثر ان جشنواره وواهن شن.  به دبیروانه، دروواس  کتبیارائه 

  در فراووان نیامنه اس  بر عهنه دبیروانه جشنواره می باشنتصمیم گیری در وصوص مواردی که. 

 جوایز

 ( 111/111/01/-نفر اول هر بخش )ریال 

  ( 111/111/8/-نفر دوم هربخش )ریال 

  ( 111/111/6/-نفر سوم هربخش )ریال 

  
 منارک مورد نیان:



 

 

 فرم تکمیل شنه تقاضای تضور. 

   یک نسخه تایپ شنه ان نمایشنامه اثر با فرمword   بر رویCD . 

 در فرم  با تضور مخاطب  اثر یی عموماجرا با کیفی  ان فیلم نسخه سهDVD.player  بر رویDVD. 

  و تصویر مجون اجرای عمومی اثر  تصویر پروانه فعالی  گروهفایل. 

 والصه سوابق کارگردانعکس پرسنلی و  فایل. 

 نمایش  و عکس هایی ان تبلیغات شهری عکس های اجرا پوستر نمایش، فایل. 

  برای اجرای عموم و شرک  در جشنواره  مجون کتبی نویسننهفایل تصویر. 

 تقویم جشنواره

 0398 ماه مرداد 05: و منارک آورین مهل  ارسال دروواس 

 0398ماه مهر -22الی08نمان بانبینی: 

 0398 آبان 22الی09نمان برگزاری جشنواره: 

 اطالعات تماس دبیروانه 

ویابان رسال  شمالی، ضلع جنوب شرقی مینان صادقیه، مجتماع فرهنگای ساین اتام      بلوار امام ومینی، نشانی دبیروانه : بننرعباس،

 ومینی ، انجمن هنرهای نمایشی، دبیر وانه جشنواره تئاتر استان هرمزگان 

 hosein.ka5951@gmail.comایمیل:     سای  :                                             

 933٧680355فن: تل    1٧6  33689220تلفکس :  

 فرم تقاضای تضور

 دبیرواناه  باه  شانه  اعالم نیان مورد ارک من ارسال با فراواوان مفااد ان کامل اطاالع با                                                  اینجانب

ضمن تائین صح  اطالعات فرم های پیوستی و نیز تائین رعای  قوانین جشنواره  و نیز تعهن رعایا  تقاوم معناوی هماه      جشنواره،

جشانواره تئااتر اساتان     یکماین  و  سای تقاضای وود را بارای تضاور در    هنرمننان دویل در تولین اثر با عنوان ............................

 هرمزگان اعالم مینارم.

  سرپرس :نام                                           وه:نام گر

  شماره تماس نویسننه :                      نویسننه : نام                                    :نمایشنامه نام

  گرایش(: )با ذکر رشته وتحصیالت میزان               سن:                               :  انکارگردنام 

 پس  الکترونیک:                               :همراه تلفن                                    :ثاب  تلفن

     :پستی نشانی دقیق

 

 

 



 

 

 مشخصات عوامل

  
 میزان تحصیالت محل و تاریخ تولن سم  نام و نام وانوادگی ردیف
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