
                                                                                                                 
  

 خانوادگی تئاتر مجازی فراخوان جشنواره 

 ) هر خانواده یک گروه تئاتر (

 

با همکاری  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اداره کل هنرهای نمایشی و 11معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 

چه بهتر و مفیدتر  هر ایجاد بستری مناسب برای فعالیتدر راستای  ،کانون تئاتر خیابانی  و اداره کل فرهنگی شهرداری تهران 

 شاعهاتای همچنین در راس ،  ران قرنطینهدر دوایجاد نشاط و غنی سازی اوقات فراغت خانواده  ها  تر و همچنینهنرمندان تئا

ی در محور ها« تئاتر خانوادگی  مجازی » جشنواره  در نظر دارد  « درخانه بمانیم»تر در میان خانواده ها و حمایت از شعار تئا

با مشارکت کودکان و نوجوانان با همراهی والدینشان آماتور و حرفه ای در سطح  ) هر خانواده یک گروه تئاتر (ذیل با شعار 

 نماید. برگزار  برای شهروندان شهر تهران  در خانه

 موضوعات جشنواره : 

 چگونه کرونا را شکست دهیم  -1

 در خانه بمانیم  -2

 چگونه با هم به سالمت میرسیم  -3

 را رعایت کنیم فاصله ایمن جمعیچگونه  -4

 بخش های جشنواره : 

 در کانال های پیام رسان اجرای ادامه تئاتر بارگذاری شده در فضای مجازی و ارسال به لینک جشنواره  -1

 زاری جشنواره در جهت تولید تئاتر با موضوع مشخص و در راستای اهداف جشنواره اقدام به تولید ستاد برگ

اثر نمایشی نموده است .لذا در این بخش شرکت کنندگان موظفند در جهت اهداف دبیرخانه و در ادامه   3

رسی شایان ذکر است این تعداد اثر نمایشی برای دست .بپردازندخود ولید اثر نمایشی نمایش های فوق الذکر به ت

 آدرس های فضای مجازی ستاد جشنواره بارگذاری شده است .ن  در متقاضیا

 

 



                                                                                                                  

 ساخته شده از مواد دور ریختنی با استفاده از عروسک های  یمه شب بازیو خ عروسکینمایش  -2

(  کور د–) عروسک تولید و دست ساخته های تئاتر  دستاوردهای خانوادگی با موضوعات برگزاری نمایشگاه  -3

 یا بصورت مجازی پهنه فرهنگ و هنر رودکیرنطینه در از پایان قپس 

  الزم به ذکر است در این بخش نیازی عروسک نمایشی می باشد.این بخش شامل ساخت هر گونه ابزار و

به تولید اثر نمایشی نبوده و صرفا آثار تولیدی جهت عرضه و نمایش در نمایشگاه دستاوردهای خانوادگی 

                                                                                                                                    می باشد.

 هیات داوران :اعضاء 

 منوچهر اکبرلو: نمایشنامه نویس ، کارگران و کارشناس ارشد پژوهش هنری و مدرس دانشگاه  -1

 رای عالی کتاب کودک و سازنده عروسک دست ساز کودک لیال کفاش زاده: عضو شو -2

  نویسنده امیرحسین شفیعی: کارگران ،  -3

  نویسنده و کارگران نمایش های عروسکی : زهرا مریدی  -4

 سامان خلیلیان : کارگران ، نویسنده و مدیر کانون تئاتر خیابانی  -5

 نحوه اجرا:

 آشنایی ندارند.آن دسته از خانواده هایی که با هنر نمایش  :آماتور

 آنها هنرمند تئاتر میباشند. خانواده ز اعضایآن دسته از خانواده هایی که یکی ا :حرفه ای

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

 جوایز: 

   :  تئاتر و نمایش عروسکی که به گروههای برتر به ترتیباجرای ادامه مسابقه نمایشی در دوبخش 

 بخش تئاتر حرفه ایی :

  ریال  ...0...80ریال ،  گروه سوم ..0...1.0ریال ، گروه دوم مبلغ ..0...150گروه اول مبلغ 

 بخش تئاترآماتور :

  ریال  ...0...80،  گروه سوم  ر ریال..0...1.0ریال ، گروه دوم مبلغ ..0...150گروه اول مبلغ 

 بخش نمایش عروسکی حرفه ایی :

  ریال  ...0...80ریال ،  گروه سوم ..0...1.0ریال ، گروه دوم مبلغ ..0...150گروه اول مبلغ 

 بخش نمایش عروسکی آماتور :

  ریال  ...0...80ریال ،  گروه سوم ..0...1.0ریال ، گروه دوم مبلغ ..0...150گروه اول مبلغ 

 نمایشگاهی : بخش 

 ریال  ...0...30ریال ، گروه سوم ...0...50ریال ، گروه دوم  ...0...70گروه اول 

 .جشنواره شرکت نمودند گروه برتر که در این  .1ریال به  ...0...30اهداء مبلغ 

 ضوابط و شرایط شرکت : 

بط ضتدوین و اصالح و صداگذاری ،، بصورت افقی و بدون کات  ی بایدتوسط دوربین تلفن همراه نمایشاثر  -1

 .گردد و ارسال 

 رعایت قوانین عمومی ، عرفی و شرعی در هنگام ضبط اثر الزامی است . -2

هنرمندان و متقاضیان میتوانند آثار خود را به دلخواه و متناسب با ایده وطرح خود با استفاده از گونه های  -3

 .... تولید و ارسال کنند.نمایشی مختلف شامل : عروسکی، زنده، پانتومیم و 

 دقیقه باشد. 15 -2بین   نمایشی می تواندمدت زمان اثر -4

 ت داوران ارزیابی می گردد.و رقابتی توسط هیا آثار بصورت ویدئویی  -5

 



 

 

                                                                                                                                                 

 باشد.می2/1311/.2مهلت ارسال آثار  -6

ثانیه  .2متقاضیان می بایست پیش از شروع فیلم برداری اثر نمایشی خود به معرفی گروه و اثر نمایشی خود در  -7

 اقدام نمایند.

 رسمی پایان  دوران قرنطینه می باشد.زمان برگزاری نمایشگاه و اختتامیه پس ازاعالم  -8

 راه های ارتباطی و ارسال آثار:

ایست ب تئاتر به صورت پایان باز از طریق کانالهای پیام رسان میباشد، که شرکت کنندگان میاجرای ری بارگذا

رکت در مسابقه ش از طریق آدرس ذیل با خالقیت و ابتکار پایان تئاتر را بصورت خانوادگی بازی نموده و 

 نماید.

 Id: @ejtemaei_11                     سروش:

      Id: @ejtemaei_11                              ایتا:

 Id: @ejtemaei_11                          تلگرام:

 Id: @ejtemaei_11                    آی گپ:

 ejtemaei_11@        :اینستاگرامصفحه 

 ejtemaei_11@               کانال تلگرام:

 

 

. معاونت امور اجتماعی 2. ساختمان شماره 11میدان قزوین. خیابان قزوین. شهرداری منطقه دبیرخانه جشنواره : 

  و فرهنگی

 14-3ساعت پاسخگویی :  00411388-121شماره تماس : 


