
 باسمه تعالی

دشت کهن خياباني های نمایش جشنواره ينمچهار فراخوان  

9939 ماه مرداد –شهرستان نظرآباد  – البرز استان  

 گذاری نام و فرهنگ مقوله به مدظله العالی رهبری معظم مقام تاکیدات جهت در و متعال خداوند از استعانت با        

 و کشف هدف با و انسانی واالی های ارزش تبیین تئاتر، هنر گسترش و اعتال چنین هم و تولید هشج عنوان به

 استان البرز نظرآباد شهرستان در دوره سه موفق برگزاری تجربه به توجه با هنرمند جوانان استعدادهای پرورش

خواهد  برگزار و محیطی خیابانی های نمایش بخش در دشت کهن جشنواره دوره ینمچهار ،قبلهای  سال در

 شد.

: ها اولویت   

سلیمانی( تراز سردار اومت )پایداریقم و ، بصیرتاسالمی انقالب شهادت، ایثار، های جلوه  

و افزایش نشاط اجتماعی اجتماعی های آسیب به مدبرانه نگرش  

تولید ملی جهشو  مقاومتی اقتصاد   

اسالمی ایرانی زندگی سبک وحجاب و عفاف  انسانی کرامت ، خانواده کیان  

و شهرستان نظرآباد البرز استان بومی مفاخر و سنتی مراسم ، ها آیین به ویژه نگاه  

جشنواره در شرکت مقررات   

 پرسنلی عکس قطعه یک ،و فایل های عکس از نمایش لوح فشرده حاوی فیلم اجرای اثر نسخه سه ارسال*

تکمیل فرم توسط جشنواره )عدم  فرم کردن پر با همراه چکیده اثرو  نمایشی گروه و کارگردان رزومه کارگزدان،

 کارگردان یا سرپرست گروه به منزله انصراف از جشنواره است.(

باشد دقیقه سی در بازه زمانی حدافل پانزده و حداکثر بایستی نمایش زمان مدت* .  

راه خواهد یافت. جشنواره ییمرحله نها به اثر یک فقط کارگردان هر*از    

 شدهن اجرا ای جشنواره هیچ در یا و مدهنیادر عمومی اجرای به تاکنون اولویت جشنواره با آثاری است که* 

. باشد  

 شرکت .بود خواهد موجود امکانات براساس و برگزاری ستاد عهده بر ها نمایش اجرای مکان و زمان تعیین*

 ویژه به مقررات این رعایت عدم.  هستند جشنواره مقررات پذیرش به متعهد فرم تکمیل و اثر ارسال با کنندگان

 .شد خواهد اثر حذف موجب جشنواره زمانی تقویم



 کارگردانی، پوستر و بروشور، ، ایده و طرح ،( فضا طراحی) محیطی طراحی های بخش در برگزیدگان از *

 . شد خواهد تقدیر مرد و زن بازیگری

 ، اجرایی عوامل تعداد مسافت، عدبُ به توجه با و برگزاری ستاد تشخیص به بنا کننده شرکت های گروه به *

 خواهد گرفت. تعلق ریال 000/000/15مبلغ  تا هزینه کمک اجراها تعداد و کیفی سطح ، طراحی محیطی

 موظف به دو نوبت اجرای عمومی طبق جدول خواهند بود.آثار راه یافته به بخش اصلی *

 معمول خدمات صرفا و نداشته ها گروه ... و دکور و ابزار وسایل، تهیه خصوص در تعهدی هیچ برگزاری ستاد* 

 .نمود خواهد ارائه را نمایش اجرای محل و سازی آماده

 مدارك و نشده ثبت جشنواره در حضور تقاضای ،صنق وجود صورت در و است الزامی مدارك کامل ارسال*

 .شد نخواهد مسترد نیز ارسالی

در برنامه های جنبی جشنواره )از جمله ورك شاپ( الزامی  اعضای گروه ها، کارگردان و سرپرست *حضور

 خواهد بود.

و عدم امکان برگزاری  بر اساس دستورالعمل های بهداشتی *در صورت تداوم فاصله گذاری اجتماعی

 با اعالم خواهد شد. قای آن متعارکامل جشنواره بخش هایی از آن به صورت مجازی برگزار و شیوه اج

: رهجشنوا شماره گاه    

  9139مرداد  2 تالوح فشرده حاوی فیلم اجرای اثر حداکثر  دریافت

    1399مرداد  8 آثار ارزیابی نتایج اعالم

1399 مرداد 22و  21 جشنواره برگزاری  

1399  مرداد 23 اختتامیه مراسم  

.شد خواهد پذیرفته جشنواره در بازبینی و ارزیابی از پس اثر 6 قلحدا*  

مایت خواهد شد.ح برای اجرای عمومی در استان البرز جشنواره برگزیده اثراز  *  

ب بوستان نج _ الدین سیدجمال بلوار ابتدای – ای خامنه اهلل آیت بلوار – نظرآباد شهرستان:  دبیرخانه نشانی

نظرآباد شهرستان اسالمی ارشاد و فرهنگ اداره –کوثر   

 02045355600- 45348182: تماس های تلفن



 

  

 

دشت کهن خياباني های نمایش جشنواره ينمچهار در شرکت فرم  

 

 

...............................................................................................نام گروه نمایشی:   

  :نمایش نام

.......................................................................................................................................................... 

...............................................................................................: نویسنده  

...............................................................................................کارگردان:   

..............................................................................................: اصلی عواملبازیگران و  قهرست  

............................................................................................ ..............................  ..............................................................................................  

........................................................................................... ............................... ..............................................................................................  

 رهجشنوا قوانین و مقررات تمامی قبول با و شرایط و مفاد از کامل اطالع با( : ......................................................... کارگردان) اینجانب

.دارم را دشت کهن خیابانی های نمایش جشنواره ینمچهار در حضور تقاضای   

.( است ستپیو به لوح فشرده حاوی فیلم اجرای  تئاتر خیابانی نسخه سه و و گروه نمایشی، چکیده اثر متقاضی هنری سوابق ی چکیده ) 

..............................................................................................پستی  نشانی  

..............................................................................................  

..............................................................................................الکترونیکی  نشانی  

..............................................................................................همراه  تلفن .............................................................................................. :ثابت تلفن  
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