فراخوان سی و دومین جشنواره ی تئاتر استانی گیالن

اداره کل فرهنگ و ارشادد االای گ النی بد همکدری انجمن هنرهدی نمدیشاگ النی به نظور رشا و التاشرو و الاد دن هگ هنر تردتر
 ،الگ و دو نن جشنواره تردتر االشدنگ را از تدریخ  1الگ  4آذر ده  1399برالزار گ نمدی .
اهداف جشنواره :

• رش و توالعه فعدلنت هدی اجشمدعگ و آالدهگ بخشگ بد تکنه بر هنر نمدیش
• بو گ الدزی ظرفنت هدی فرهنگگ و هنری بد تکنه بر االشع اد هدی جوا
• االشفدده از بتشر هدی فرهنگگ و هنری برای رش و اعشیی فرهنگ عمو گ

محور های جشنواره
انشخدب وضوع ازاد االت و آثدر بد حور هدی زیر در اولویت انشخدب قرار خواهن الرفت.
• وضوعدت رتبط بد شعدر الدل  ( 99جهش تولن )
• وضوعدت رتبط بد بنمدری کووی  19و کدهش آالنب هدی اجشمدعگ
• وضوعدت رتبط بد شور و نشدط اجشمدعگ و تحکنم خدنواده
• وضوعدت رتبط بد فرهنگ و هنر بو گ و نطقه ای و ایرانگ و االی گ
• وضوعدت رتبط بد یکص نن الدل شهددت نرزا کوچک جنگلگ
شرایط و ضوابط شرکت در جشنواره

• نمدیش هدیگ که در فدصااله ز دنگ پدید جشاانواره تردتر االااشدنگ  1398تد اول آبد ده  1399اجرای عمو گ خود را به پدید
رالادن ه بدشان و ید جوز اجرای عموم از شاورای ارزشاندبگ و نظدرت بر نمدیش االاشد دریدفت نموده بدشان گ توانن در بخش
رقدبشگ جشنواره شرکت کنن
نکشه :بد توجه به شارایط کشاور دریدفت تعه اجراهدی عمو گ از الروههدی شقدضاگ ،به نظور انجدم این هم پس از جشانواره
در الدل  99بد رعدیت قواننن و قررات و نظر الشدد قدبله بد کروند ورد قبول االت .
• جهت حضاور در جشانواره مزم االات تد کدرالردا ید تهنه کنن ه اثر در الادیت اداره کل فرهنگ و ارشادد االای گ النی ثبت ندم
نمدین و فرم هد را تکمنل و ارک مزم را در الادیت جشانواره بدرالراری نمدین  .و  4نتاخه فنلم اثر را به دبنرخدنه جشانواره
تحویل نمدین .
• هنرت انشخدب آثدر شقدضند شرکت در جشنواره را به صورت اجرای صحنهای (زن ه) و فنلم اثر بررالگ خواه کرد .
• در جشنواره تردتر االشد تنهد آثدر صحنه ای ورد قضدوت قرار خواهن الرفت.
• نمادیشهادی حادضااار در بخش رقادبشگ جشااانواره نبادیا توالاااط هماد الروه (کادرالردا و یاد بادزیگرا ) در بخش رقادبشگ دیگر
جشنوارههد اعم از جشنوارههدی االشدنگ ،نطقهای ،الراالری و بننالمللگ شرکت کرده بدشن .
• بخش رقدبشگ جشانواره که برالزی الد آ به جشانواره بننالمللگ تردتر فجر عرفگ خواهن شا فقط به آثدر ایرانگ اخشصاد
دارد.
• بدرالزاری و ارایه جوز کشبگ نویتن ه ید ندشر و شرجم برای شرکت در جشنواره الزا گ االت.

مدارک الزم جهت ثبت نام در سایت جشنواره
* تکمنل فرم تقدضدی حضور درجشنواره
* جوز کشبگ نویتن ه
* خیصه داالشد نمدیشند ه در یک صفحه
* خیصه الوابق کدرالردا در یک صفحه
* یک قطعه عکس پرالنلگ کدرالردا
* تصویر درخواالت الروه بد ا ضدی یر الروه .
* تصویر جوز شورای ارزشندبگ و نظدرت بر نمدیش االشد ید تعه اجرای عموم توالط کدرالردا و تهنه کنن ه
گاه شمار جشنواره
•
•
•
•
•

آخرین هلت ثبت ندم  5آبد ده 1399
بدزبننگ  5تد  20آبد ده 1399
افششدحنه جشنواره  1آذر ده 1399
اخششد نه جشنواره  4آذر ده 1399
هرالونه تغننر در برالزاری جشنواره بد نظر الشدد االشدنگ پنشگنری و قدبله بد کروند خواه بود.

فرم -1
99
.......................
احترام
بدینوسیله اینجانب  ------------بعنوان سرپرست  /کارگردان با آگاهی از شرایط و ضوابط مندرج در فراخوان جشنواره
تئاتر استانی در سال  99بخش مسابقه /مهمان /جنبی جشنواره با اثر نمایشی مندرج ذیل هستم .ضمن اینکه نمایش مذکور
اجرای عمومی خود را به مدت  ...........شب در سالن  ............شهر  ..........به انجام رسانده است.
نام نمایش ............................................. :نویسنده ....................................:کارگردان................................................................ :
(در صورت ترجمه بودن اثر نام مترجم و ناشر ).............................................................. :مدت زمان اثر  ............ :دقیقه .
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سایر همکاران:
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خالصه نمایش( برای درج در كاتالوگ):

نشانی دقیق پستی گروه یا کارگردان........................................................................................................................................ :تلفن......................... :

(شماره

تلفن همراه برای تماسهای ضروری)…………………………………………… سایت  ،وبالگ گروه یا کارگردان ----------------------
 Email : ............................................................................................................:----پست اكترونیكی

*هنرمند گرامی به جهت ارتباط سریع با شما ضمن الزام در درج کامل آدرس پستی -شماره تلفن همراه -پست الکترونیکی( ایمیل) و وبالگ گروه تان شایسته است با دقت و خوانا نوشته شود.

با سالم و

*دقت فرمایید اطالعات این فرم ضمن اینکه در جشنواره تئاتر استان مالک برنامه ریزی خواهد بود در مراحل بعدی روند جشنواره ها و اعزا م های گروه  ،مبنای محاسبات و اقدام ها خواهد بود پس با دقت تکمیل شود.

دبیر محترم جشنواره تئاتر استان

