
 

  بسمه تعالی
  

  1397فراخوان بیستمین جشنواره تئاتر استان قزوین سال 

در راستاي سیاست هاي راهبردي اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین در سال حمایت از تولیدات          
تاکید معاونت امور هنري و اداره کل هنرهاي نمایشی وزارت متبوع، جشنواره هاي تئاتر استانی،مروري بر با  داخلی

برگزاري  ، تئاتر بوده و هستهنر عرصه در رصد اجراهاي عمومی گروهاي نمایشی در ,فعالیت ها و تولیدات سالیانه 
  .تاکید داشته و خواهد بودپر اهمیت این جایگاه تثبیت  ،تداوم وتبلور  برهمواره  این جشنواره ها 

همچون سالیان گذشته ، جشنواره هاي تئاتر استانی توسط ادارات کل و انجمن هنرهاي نمایشی با مشارکت             
  .اداره کل هنرهاي نمایشی برگزار میگردد

 برگزاري عمومیشرایط :الف: 

مرحله ارزیابی و انتخاب به جشنواره بین  جشنواره که برگزیدگان آن نهایتا پس از)مسابقه(بخش رقابتی .1
 .صرفا اختصاص به آثار ایرانی دارد.المللی تئاتر فجر معرفی خواهند شد

می تواند به تشخیص دبیر جشنواره و با شوراي سیاست گذاري میزبان )مسابقه(جشنواره به جز بخش رقابتی .2
 .باشد...آثار نمایشی در بخش هایی همچون،میهمان،ویژه،خیابانی،جنبی،و

آثار نمایشی تولید شده هنرمندان استان که اجراي عموم آنها به اتمام رسیده  هجشنواره تئاتر استانی صرفا ب .3
حد فاصل زمانی پس از اتمام جشنواره استانی گذشته و تا قبل از در است تعلق دارد،لذا گروه هایی که 

اي عموم در آورده اند،میتوانند متقاضی حضور آثار خود را تولید و به اجر 97برگزاري جشنواره استانی سال 
 .در این جشنواره باشند

 .در جشنواره تئاتر استانی صرفا آثار صحنه اي انتخاب و مورد داوري قرار خواهند گرفت .4

براي اجراي عموم و شرکت در جشنواره تئاتر استانی از  ارائه و تحویل مجوز کتبی نویسنده ، ناشر و مترجم .5
 .سوي کارگردان و گروه متقاضی به دبیرخانه جشنواره الزامی است

بدیهی است که جشنواره ي تئاتر استانی مرحله انتخاب متن نخواهد داشت و این )  3- الف ( با توجه به بند .6
 .و نظارت انجام شده است امر در فرایند اجراي عمومی آثار توسط شوراي ارزشیابی

چنانچه در هر مرحله در انتخاب آثار ، مقایرتی با بند هاي ذکر شده در فراخوان شاهد گردد،ستاد برگزاري ،  .7
 .اداره کل و هنرهاي نمایشی مختار است از ادامه حضور گروه نمایشی در مراحل بعدي جلوگیري بعمل آورد

 

 



 

 حضور و چگونگی انتخاب آثار شرایط:ب: 

تمامی گروه هاي نمایشی متقاضی که اجراي عموم خود را به اتمام رسانده اند ، می بایست فرم درخواست  .1
 .را تکمیل و به دبیرخانه ارائه دهند تا تقاضاي ایشان ثبت گردد) 1فرم شماره (

خود را که در حین اجراي عموم )فیلم تئاتر( DVD Playerح فشرده در فرمت وهر گروه متقاضی سه حلقه ل .2
 .اقدام به ضبط اثر خود کرده را به پیوست فرم درخواست به دبیرخانه تئاتر استان تحویل دهند

مل آورند،زیرا این فرم ها ، مالك برنامه ه عکارگردانان محترم در هنگام تنظیم و ارائه فرم مذکور دقت الزم را ب:تبصره
، پس از اتمام جشنواره تئاتر استان د بود و هیچگونه تغییري در نام نمایش،بازیگران و عواملریزي هاي بعدي خواه
  .امکان پذیر نخواهد بود

 زمان برگزاري جشنواره: 

 .در شهرستان قزوین برگزار میگردد 18/6/1397لغایت  15/6/1397جشنواره تئاتر استانی در محدوده زمانی  .1

گروه ھای نمایشی استان ، فراخوان این  و مفاد ٩٧سال  - هاشنواره تئاتر استانبا توجه به شیوه نامه برگزاري ج .2

با تکمیل و ارسال مدارک درخواستی،آمادگی خود را جھت حضور  می باشند کھ عالقھ مند بھ حضور در جشنواره
 .در جشنواره تئاتر استانی اعالم نمایند

 

 مدارك مورد نیاز: 

 تکمیل فرم شماره یک .1

 نویسندهمجوز کتبی  .2

 تایپ شده  A4در یک صفحه )کارگردان(خالصه سوابق هنري متقاضی  .3

 یک قطعه عکس پرسنلی از کارگردان .4

 تایپ شده A4خالصه نمایش در یک صفحه  .5

 )پوستر،بروشور،مجوز شوراي ارشیابی و نظارت،پنج قطعه عکس از اجرا:شامل(یمستندات اجراي عموم .6

 DVD Playerدر فرمت )لوح فشرده(سه نسخه .7

  0283_3352900: شماره تلفن                            قزوین، میدان میرعماد،مجتمع فرهنگی هنري ارشاد:آدرس دبیرخانه

  

  دبیرخانه بیستمین جشنواره تئاتر استان قزوین                              شعبه استان قزوین -انجمن هنرهاي نمایشی ایران

  ی استان قزویناداره کل فرهنگ و ارشاد اسالم


