
 )جشنواره تئاتر استان هرمزگان مینچهارسی و فراخوان (
   

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان هرمزگان با همکاري انجمن هنرهاي نمایشی استان  همگام با مشارکت 
، استان هرمزگان و با هدف ارتقاء و اعتالي سطح کیفی هنر نمایشهنرمندان هنرهاي نمایشی سراسر استان 

جشنواره  مینچهار سی و ،تولید آثار هنري فاخر و ارزشمند و حمایت از اجراي عمومی تئاتر براي شهروندان
  .نمایدبخش رقابتی برگزار می درتئاتر استانی را 

  :شرایط پذیرش آثار

 هاي متون ایرانی نمایش شــنواره صرفاًبومی استان دبیرخانه ج جهت حمایت از آثار ایرانی و نویسندگان
توانند با ذکر دقیق مشخصات صاحب می) آداپته ایرانی شده(نماید و متون اقتباسی اي را پذیرش میصحنه

 . شوندمترجم پذیرش می اصلی اثر و ارائه مجوز از نویسنده یا ناشر و

 :لویت هاي موضوعی جشنواره او

  جشنواره خواهند  کیدأت محورهاي مورد با موضوعات ذیل از امین آزاداست ولی آثارمض موضوع وانتخاب
 .بود

  دانش و بنیان و اشتغال آفرینل تولیداس(1401مرتبط با شعار سال موضوعات ،( 

  عفاف و حجاب 

  و خانواده جمعیتجوانی 

 هاي روزشگردها و جریان ،ها شیوهگیري از و بهرهئل منطقه و استان هاي که با موضوعات و مسانمایش 
 .جهان تولید شده باشد تئاتر

 آداب و رسوم و  سیاسی، اقتصادي، ادبی، تاریخی، اجتماعی، هنري، ،استفاده از بستر هاي فرهنگی
  .در استان ها در جهت رشد و توسعه تئاترسنت
  و تا یک ماه قبل از  1400پس از اتمام جشنواره استانی در سال نمایش هاي متقاضی باید در بازه زمانی

اجراي عمومی در یکی از شهرستانهاي استان هرمزگان  5حداقل 1401برگزاري جشنواره استانی در سال 
ر صورت عدم اجرا به علت شیوع بیماري د(.داشته باشند و در هیچ جشنواره، یا همایشی اجرا نشده باشند

  )وه ها بعد از حضور در جشنواره باید اجراي عمومی خود را به انجام برسانندپاندومی کرونا گر



  تنها مالك تأیید اجراي عمومی آثار نمایشی جهت شرکت در جشنواره تئاتر استانی، درج اطالعات آثار
 .باشدذکر تاریخ اجراي عمومی آن اثر مینمایشی در زمان مقرر و در درگاه جامع سایت ایران تئاتر با 

 ریال کمک هزینه  000/000/80مبلغ  تایافته به تشخیص دبیرخانه جشنواره هاي راهبه گروه
  .خواهد شد	پرداخت

 کلیه عوامل نمایش به جز نویسنده		الزامی است از هنرمندان استان هرمزگان باشد.  
  از عوامل هر گروه منتخب را به عنوان میهمان جشنواره پذیرش خواهد  نفر 12تعداد دبیرخانه حداکثر

  .نفر معذور است 12 نمود و از پذیرش همراهان گروه بیش از
 گونه تعهدي نسبت به پرداخت هزینه ایاب و ذهاب و حمل دکور نخواهد داشتدبیرخانه جشنواره هیچ.  
  آورند چرا که بعد از  اعالم نتایج بازبینی هیچگونه در هنگام تنظیم و ارائه فرم مذکور دقت الزم را بعمل

پذیر نخواهد بود، و تغییر هر کدام از عوامل فنی بدون نمایش یا بازیگران و عوامل امکانتغییري در نام 
  .  توجیه منطقی و بدون ارائه درخواست کتبی به دبیرخانه، منجر به حذف اثر از جشنواره خواهد شد

 باشداست بر عهده دبیرخانه جشنواره میواردي که در فراخوان نیامده گیري در خصوص میمتصم. 

  با توجه به شرایط پیش آمده و شیوع ویروس کرونا درصورت هرگونه تغییر در تاریخ بازبینی و تاریخ
 .شودبه کلیه متقاضیان اطالع داده می برگزاري جشنواره از طریق دبیرخانه

  جوایز

  ریال000/000/20(نفر اول هر بخش(  
  ریال000/000/15(نفر دوم هربخش(  
  ریال 000/000/10(نفر سوم هربخش( 

  ویژه جوایز

 ریال000/000/20( عفاف و حجاب(  
 ریال000/000/20( و خانواده جمعیت جوانی( 

  
  
  
  



   
  :مدارك مورد نیاز

 فرم تکمیل شده تقاضاي حضور.  
  نسخه تایپ شده از نمایشنامه اثر با فرمت سهword   بر رويCD .  
  سه نسخه فیلم با کیفیت از اجراي عمومی اثر با حضور مخاطب بر رويDVD. 

 فایل تصویر مجوز اجراي عمومی اثر.  
 فایل عکس پرسنلی و خالصه سوابق کارگردان.  
 عکس هایی از تبلیغات شهري نمایش فایل پوستر نمایش، عکس هاي اجرا و.  
  شرکت در جشنوارهفایل تصویر مجوز کتبی نویسندهبراي اجراي عموم و.  

  تقویم جشنواره

 1401ماه  شهریور1: نارائه مت و درخواست ارسال مهلت آخرین  
 1401شهریور ماه  5الی 2:نزمان بازخوانی مت  
 1401مهرماه 11الی 8: بازبینی زمان  
 1401ابان  27الی 24: جشنواره برگزاري زمان  

  اطالعات تماس دبیرخانه

قیه، ، خیابان رسالت شمالی، ضلع جنوب شرقی میدان صاد)ره(امام خمینیبندرعباس، بلوار : نشانی دبیرخانه
  ، انجمن هنرهاي نمایشی، دبیر خانه جشنواره تئاتر استان هرمزگان خمینی دمجتمع فرهنگی سید احم

   09337681355: تلفن  076   33689221: تلفکس 
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  هرمزگانجشنواره تئاتر استان سی و چهارمیندر  فرم تقاضاي حضور
  

  هرمزگان دبیر محترم جشنواره تئاتر استان
  با سالم و احترام

کارگردان با آگاهی از شرایط و ضوابط مندرج در فراخوان جشنواره تئاتر استانی در سال / بدینوسیله اینجانب بعنوان سرپرست 
ضمن اینکه نمایش مذکور اجراي عمومی خود را . جنبی جشنواره  با  اثر نمایشی  مندرج ذیل هستم/ مهمان/ بخش مسابقه 1401

  .به مدت  شب در سالن شهر به انجام رسانده است
  .دقیقه: مدت زمان اثر : کارگردان:نویسنده:  نام نمایش

                                               :)           در صورت ترجمه بودن اثر نام مترجم و ناشر(
  امضاء                       

 مشخصات عوامل

  :بازیگران
ردی
 ف

-نام و نام
 خانوادگی

س نقش
 ن

 تحصیالت
رشته و (

)گرایش  

ردی
 ف

 تحصیالت سن نقش نام و نام خانوادگی
رشته و (

)گرایش  
1     8     

2     9     

3     10     

4     11     

5     12     

6     13     

7     14     

  

  :سایر همکاران
  : نشانی دقیق پستی گروه یا کارگردان

 ):                                 هاي ضروريشماره تلفن همراه براي تماس:(تلفن

  :گروه یا کارگردان و آدرس صفحات مجازي ، وبالگسایت
 :Email پست اکترونیکی  

  ):    براي  درج در کاتالوگ( خالصه نمایش
 
 

 


