
 

 

 به نام خدا

  بیست و یکمین جشنواره تئاتر استانی قزوین فراخوان  

  

بیست و یکمین دوره  انجمن هنرهاي نمایشی استان قزوین با هدف پیشبرد سطح کیفی آثار و گسترش تئاتر در سراسر نقاط استان ، 
  میکند.به عنوان مهمترین رخداد تئاتري با تمرکز بر اجراهاي عمومی برگزار  راجشنواره تئاتر استانی 

  

  شرایط عمومی جشنواره الف :  

 جشنواره در بخش صحنه اي و به صورت رقابتی برگزار می شود و صرفا اختصاص به آثار ایرانی دارد. )1

) می توانند با ذکر دقیق مشخصات صاحب اصلی اثر درمورد اقتباس آثار ایرانی با اخذ مجوز تایید از نویسنده یا ناشر به آدابته ایرانیمتون اقتباسی (تبصره:
 صورتی که حقوق معنوي و مادي صاحب اثر حفظ شود در بخش رقابتی حضور داشته باشند.

راي عموم آنها به انجام رسیده است تعلق دارد . لذا گروه هایی که حد فاصل تئاتر استانی صرفا به آثار نمایشی تولید شده که اججشنواره  )2
آثار خود را تولید کرده و به اجراي عمومی در آورده اند می  1398و تا پایان مهر ماه   1397زمانی پس از اتمام جشنواره استانی در سال 
 توانند متقاضی حضور در این جشنواره باشند.

قابتی می تواند به تشخیص دبیر جشنواره و یا شوراي سیاست گذاري ، میزبان آثار نمایشی در بخش هایی همچون جشنواره به جز بخش ر )3
 میهمان و یا خیابانی باشد.

براي شرکت در جشنواره تئاتر استانی از سوي کارگردان و گروه متقاضی به دبیرخانه ارایه و تحویل مجوز کتبی نویسنده ، ناشر و مترجم  )4
 الزامی است.جشنواره 

ه جشنواره تئاتر استانی مرحله انتخاب متن نخواهد داشت و این امر در فرایند اجراي عمومی آثار از سوي شوراي ارزشیابی و نظارت انجام شد )5
 است.

ه جشنواره بین بنابر تشخیص هیات داوران ، حداکثر دو اثر نمایشی به عنوان منتخب جشنواره استانی به اداره کل هنرهاي نمایشی و دبیرخان )6
 المللی تئاتر فجر معرفی خواهند شد . لذا در صورت عدم کیفیت الزم هیئت داوران میتوانند گزینه اي براي انتخاب نداشته باشند.

 شرکت کنندگان در جشنواره تئاتر استانی با ارسال فرم درخواست متعهد به پذیرش قوانین و سیاست گذاري هاي جشنواره هستند. )7

  چگونگی انتخاب آثارب: شرایط و 

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



 

 

 زفرم حضور در جشنواره ، مجو  ار برگزاري جشنواره شم جشنواره استانی می بایست بر اساس گاه  هر گروه نمایشی متقاضی شرکت در  )2
خود را که در حین اجراي عموم اقدام به ضبط اثر خود کرده را به پیوست فرم کتبی نویسنده ، سه نسخه لوح فشرده از فیلم اجراي نمایش 

 درخواست به دبیرخانه تئاتر استان تحویل دهند.

اجراي عمومی در شهرستان خود داشته باشند . بدیهی  5حداقل  1398جشنواره می بایست تا پایان مهر ماه تمامی آثار حاضر در بخش رقابتی  :تذکر مهم

  فتنی نیست.هیچ وجه پذیر هاست دریافت تعهد اجراي عمومی از گروه هاي متقاضی به منظور انجام این مهم بعد از مهلت تعیین شده ب

ل آورند ، زیرا این فرم ها مالك برنامه ریزي هاي بعدي خواهد بود و هیچ ایه فرم مذکور دقت الزم را به عمکارگردانان محترم در هنگام تنظیم و ار:  تبصره
  پس از اتمام جشنواره تئاتر استانی امکان پذیر نخواهد بود.گونه تغییري در نام نمایش ، بازیگران و عوامل 

  ج : مدارك مورد نیاز

 تکمیل فرم شماره یک )1

 مجوز کتبی نویسنده )2

 تایپ شده    A4خالصه سوابق هنري متقاضی کارگردان در یک صفحه  )3

 یک قطعه عکس پرسنلی از کارگردان )4

 خالصه نمایش در یک صفحه تایپ شده )5

 : پوستر ، بروشور ، مجوز شوراي ارزشیابی و نظارت ، پنج قطعه عکس از اجرا  مستندات اجراي عمومی شامل )6

  DVD Playerسه نسخه از لوح فشرده در فرمت  )7

  گاه شمار برگزاري جشنواره

اجراي عمومی داشته باشند می توانند با ارائه مدارك مورد نیاز آمادگی  1398تمامی گروه هاي نمایشی که از تاریخ اتمام جشنواره استانی تا پایان مهر ماه 
  خود را جهت حضور در جشنواره اعالم کنند.

  1398آبان ماه  10لغایت  1 تاریخ بازبینی :

  1398آبان ماه  12 : اسامی برگزیدگان مرحله نهایی اعالم

  1398آبان ماه  28لغایت  25 : برگزاري مرحله نهایی جشنواره

  

  قزوین ، میدان میرعماد ، مجتمع فرهنگی هنري ارشاد ، انجمن هنرهاي نمایشی دفتر قزوینآدرس دبیرخانه : 

  028-333-52900 شماره تماس :

را بر  آرزوي موفقیت براي کلیه گروه هاي نمایشی استان از هنرمندان عرصه تئاتر تقاضا دارد که آثار خویشدر پایان ستاد جشنواره ضمن 
مبناي کیفیت و ارتباط سالم با مخاطبان خویش تولید کرده و انجمن نمایش شهرهاي مختلف استان در این راه تعامل موثري با هنرمندان 

  برقرار نمایند.


