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اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی منطقه آزاد اروند و سازمان منطقه آزاد اروند با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد 

آفرینان و مدافعان سرافراز میهن اسالمی خوزستان و اداره کل هنرهای نمایشی به منظور بزرگداشت یاد و خاطره حماسه 

اسالمی و تثبیت دلیرمردی ها و سلحشوری های ملت قهرمان ایران و به خصوص شهدای گرانقدر فتح خرمشهر بیستمین 

فتح خرمشهر را با هدف معرفی و بازشناخت ارزش های این حماسه با شکوه و دستیابی به  –جشنواره ملی تئاتر مقاومت 

یچه های تازه در رویکرد هنر نمایش به سال های مقاومت ، به ویژه حماسه آزاد سازی خرمشهر تجربه های نوین و در

( آبادان –خرمشهر ) و در منطقه آزاد اروند  96 ولزوم ایجاد نشاط در بطن جامعه ، همزمان با آزادسازی خرمشهر در سال

 .برگزار می کند

 بخش های جشنواره

 ایمسابقه تئاتر صحنه –الف 

ب در این بخش با نمایش هایی خواهد بود که تا کنون هیچ اجرایی از آنها در جشنواره ها به روی انتخا

 .صحنه نرفته باشد

 شب در  5نمایش های متقاضی حضور در این بخش پس از اعالم نتایج ارزیابی آثارمی بایست به مدت

ارائه تاییدیه اجرا ازاداره فرهنگ . شهرهای محل تولید اثردرقالب اجرای عمومی  به روی صحنه بروند 

 . و ارشاداسالمی شهرستان به همراه پوستر و بروشور، ضروری است

 لایر کمک هزینه تعلق خواهد گرفت. 000/000/60به آثار راه یافته در این بخش تا سقف 

                                                                                                                                                 

 مسابقه نمایش های میدانی –ب 

 دبیرخانه جشنواره در این بخش صرفا پذیرای نمایش هایی خواهد بود که تا کنون هیچ اجرایی در

 . جشنواره ها نداشته اند

 کمک هزینه تعلق خواهد گرفت لایر   000/000/30به آثار راه یافته در این بخش تا سقف 

 ستاد برگزاری با تشخیص هیئت داوران نمایش های برگزیده در این بخش را به دبیرخانه جشنواره بین

 .معرفی می کندالمللی تئاتر خیابانی مریوان 

 بخش میهمان –ج 

 ایران یا ستاد برگزاری براساس اولویت های مضمونی و تاکید بر کیفیت آثار چند نمایش از هنرمندان

 .سایر ملل را برای حضور در این بخش انتخاب و معرفی خواهد کرد



 شرایط و مقررات جشنواره

این قانون در هر دو بخش . ) یابد بدیهی است از هر کارگردان فقط یک نمایش به جشنواره راه می

 (اعمال خواهد شد ( ای و میدانیصحنه) مسابقه

( صاحب اثر) زله پذیرش مقررات جشنواره از سوی کارگردان تکمیل فرم تقاضا و ارسال اثر ، به من

 .است

 فتح خرمشهر  –ستاد برگزاری از پذیرش  نمایش هایی که در ادوار پیشین جشنواره ملی تئاتر مقاومت

حضور داشته اند وبا همان عوامل و ترکیب اجرایی نیزمتقاضی حضوردر جشنواره بیستم می باشند 

 .  معذور خواهدبود

 برگزاری جشنواره مسئولیتی در قبال تامین امکانات دکور ، لباس و وسایل صحنه نمایش ها نخواهد ستاد

 .داشت و صرفا امکانات معمول تاالرهای نمایشی در اختیار گروه ها قرار داده خواهد شد

 ستاد برگزاری . مدارک ارسالی می بایست به صورت کامل و در زمان مقرر به دبیرخانه تحویل شود

 .مسئولیتی در قبال آثاری که پس از زمان اعالم شده به دبیرخانه رسیده باشد نخواهد داشت

 بعد مسافت از شهر مبدا ، حجم دکور ، تعداد ) میزان کمک هزینه گروه ها بر اساس مقررات موجود

 .محاسبه و پرداخت خواهد شد( نفرات 

مل با دبیر آن رویداد و اتخاذ تصمیم الزم می معرفی آثار برای حضور در سایر جشنواره ها نیازمند تعا

 .باشد

برگزار خواهد شد(شهرهای خرمشهر و آبادان ) جشنواره در منطقه آزاد اروند . 

 ( های صحنه ای و میدانینمایش) مدارک مورد نیاز برای تقاضای حضور در جشنواره   

4  ( هر دو بخش) نسخه لوح فشرده حاوی فایل تصویری اثر 

 یک قطعه عکس پرسنلی اسکن شده از کارگردان درقالب فایل )فشرده حاوییک لوحpdf 

وبر   a4خالصه سوابق هنری کارگردان در یک صفحه  -pdfیا   wordدرقالب فایل   a4چکیده اثر در یک صفحه 

 ( jpgچهار قطعه عکس با کیفیت از نمایش با فرمت  -pdfروی فایل  

 تکمیل فرم تقاضای حضور 

 به متونی که بدون مجوز نویسنده به دبیرخانه ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد ) مجوز کتبی نویسنده

 (شد

 :گاه شمار جشنواره
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 متقاضی بخش :
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