
تئاترشهر)پالتواجرا(سالنها
15-16:30

تاالرسوره
15-16:30

تماشاخانهماه
16:30-18:00

تماشاخانهمهر
18-19:30

تاالراندیشه
19:30-21:00

یکشنبه
1396/05/15

منآنجانیستم
ن: مهدی میرباقری

ک: مهدی نعمتی خانکندی
تهران  90َ

آوازههایدیواربیدر
ن: محمدقاسمی
ک: محمدقاسمی

تهران  60َ

تراژدیپارکاتابک
ن: سیدمرتضی هاشم پور

ک: سیروس مصطفی
آذربایجان شرقی 50َ

)زبان آذری(

قصهظهرجمعه
ن: سیدمحمدمساوات

ک: حسام افروز
یزد  60َ

دوشنبه
1396/05/16

خنکایختمخاطره
ن: حمیدرضا آذرنگ

ک: سیدامیرحسین جان نثار
خراسان شمالی  َ 65

بینایی
ن: مجیدکاظم زاده مژدهی
ک: مجیدکاظم زاده مژدهی

گیالن  50َ

زنانبالکان
ن: جولزتاسکا

ک: حسین شهبازی
تهران  65َ

چادریبراینجیمه
ن: حسن ذاکری

ک: حسن سبحانی مینابی
هرمزگان  70َ

سهشنبه
1396/05/17

جنگل
ن: شهروز آقایی پور

ک: رضاجوشنی- شهروزآقایی پور
تهران  50

پیرمرد،بقچه،دوچرخه
ن: محمدرضا آریانفر
ک: پیمان کریمی

اصفهان  َ 45

ازپشتروزنهها
ن: حمیده وحیدی
ک: مرتضی نجفی

قزوین  َ 65

عاشقانههایدوبازمانده
ازیکجنایتجنگی

 ن: مجیدمیرحسینی
ک: محمودساعی

تهران  60َ 

بیدرزمان
ن: حسین مهکام
ک: احسان جانمی

اصفهان  50َ

چهارشنبه
1396/05/18

سرخاو
ن: مهیارهزارجریبی
ک: مهیارهزارجریبی

مازندران  70َ

چهزودزمستونمیشه
ن: بهارکریم زاده 
ک: بهارکریم زاده

تهران  َ 60

مصیبت
ن: محمدرضاعطایی فر

ک: علی نخعی
تهران  َ 60

مثلپروانه
ن: سیدعلی موسوی

ک: محمدآهنگر
تهران  َ 70

اتاق1216
ن: کیوان صباغ
ک: کیوان صباغ

خراسان رضوی  َ 75

پنجشنبه
1396/05/19

دشمنخدا
ن: عمادالدین رجبلو
ک: عمادالدین رجبلو

گلستان  َ 45 

دارگاه
ن: سیدمحمدمهدی هوشیار

ک: میثم بایرامی
تهران  َ 60 

نذاراینخوابتعبیربشه
ن: مهدی نصیری

ک: کیانوش احمدی
تهران  َ 60 

فانوسهایتاریک
درگذرگاهخورشید

ن: هادی حوری
ک: هادی حوری

تهران  َ 90 

جمعه
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 شرکت بهره برداری راه آهن
شهری تهران و حومه

تئاترشهر



محوطهحوزهسالن
هنری
17:30

محوطهتئاتر
شهر
17:30

محوطهایوان
انتظار
17:30

محوطهحوزه
هنری
19:00

محوطهتئاتر
شهر
19:00

محوطهایوان
انتظار
19:00

محوطهحوزه
هنری
20:30

محوطهتئاتر
شهر
20:30

محوطهایوان
انتظار
20:30

گزارشیکتابوت
ن: مهدی صالحیار 
ک: مهدی صالحیار

آذربایجان شرقی  15َ 

سیاهُوردارو
ن: پژمان شاهوردی 
ک: پژمان شاهوردی

لرستان 30َ 

فرکانس
ن: میثم سرآبادانی
ک: میثم سرآبادانی

مرکزی  20َ

حکایتخندهداِر
خندهایکهنبود
ن: مسعود براهیمی
ک: مسعود براهیمی

اصفهان 30َ

صددرصدخارجی
ن: سعیدخیرالهی
ک: سعیدخیرالهی

ایالم  20َ

ردپاییدرآسمان
ن : محمدمختاری

ک : کژال راست بین
کردستان  25َ

هفتپلهتاآوازخورشید
ن: نگار نادری 
ک: آرزو علیپور

گیالن  20َ

صددرصدخارجی
ن: سعیدخیرالهی
ک: سعیدخیرالهی

ایالم  20َ

ردپاییدرآسمان
ن: محمدمختاری

ک: کژال راست بین
کردستان  25َ

فرکانس
ن: میثم سرآبادانی
ک: میثم سرآبادانی

مرکزی    20َ

حکایتخندهداِر
خندهایکهنبود
ن: مسعود براهیمی
ک: مسعود براهیمی

اصفهان 30َ

گزارشیکتابوت
ن: مهدی صالحیار 
ک: مهدی صالحیار

آذربایجان شرقی  15َ

سیاهُوردارو
ن: پژمان شاهوردی 
ک: پژمان شاهوردی

لرستان 30َ

هفتپلهتاآوازخورشید
ن : نگار نادری 
ک : آرزو علیپور

گیالن   20َ

زیرخاکی
ن: محمدرضا آزاد 

ک: محمدجواد پیروزی
قم  30َ

شانسمنونگاهکن
ن: افشین ناصری
ک: نازیال امینی
کردستان  20َ

شانسمنونگاهکن
ن: افشین ناصری
ک: نازیال امینی
کردستان 20َ

گمشدگان
ن: آرش منصوری
ک: علی چناری

کرمانشاَه20

مجلس نامهامیرکبیر
ن: مهدی دریایی
ک: مهدی دریایی

مرکزی  35َ

سیاهُوردارو
ن: پژمان شاهوردی 
ک: پژمان شاهوردی

لرستان 30َ

صددرصدخارجی
ن: سعیدخیرالهی
ک: سعیدخیرالهی

ایالم 20َ

گزارشیکتابوت
ن: مهدی صالحیار 
ک: مهدی صالحیار

آذربایجان شرقی  15َ

زیرخاکی
ن : محمدرضا آزاد 

ک : محمدجواد پیروزی
قم 30َ

هفتپلهتاآوازخورشید
ن: نگار نادری 
ک: آرزو علیپور

گیالن  20َ

شورسما
ن: ارسالن مهدوی
ک: ارسالن مهدوی

مازندران  25َ

گمشدگان
ن: آرش منصوری
ک: علی چناری
کرمانشاه  20َ

مجلس نامهامیرکبیر
ن : مهدی دریایی
ک : مهدی دریایی

مرکزی 35َ

ردپاییدرآسمان
ن: محمدمختاری

ک: کژال راست بین
کردستان  25َ

شورسما
ن: ارسالن مهدوی
ک: ارسالن مهدوی

مازندران  25َ

شانسمنونگاهکن
ن: افشین ناصری
ک: نازیال امینی
کردستان 20َ

حکایتخندهداِر
خندهایکهنبود

ن: مسعود براهیمی
ک: مسعود براهیمی

اصفهان  30َ

صددرصد خارجی
ن: سعیدخیرالهی
ک: سعیدخیرالهی

ایالم    20َ

زیرخاکی
ن: محمدرضا آزاد 

ک: محمدجواد پیروزی
قم  30َ

مجلسنامهامیرکبیر
ن : مهدی دریایی
ک : مهدی دریایی

مرکزی  35َ

مثبتدرمنفی
ن : مالک آبساالن
ک : مالک آبساالن

تهران  25َ

گمشدگان
ن: آرش منصوری
ک: علی چناری
کرمانشاه  20َ

مثبتدرمنفی
ن: مالک آبساالن
ک: مالک آبساالن

تهران 25َ

شورسما
ن: ارسالن مهدوی
ک: ارسالن مهدوی

مازندران  25َ

فرکانس
ن : میثم سرآبادانی
ک : میثم سرآبادانی

مرکزی    20َ

مثبتدرمنفی
ن: مالک آبساالن
ک: مالک آبساالن

تهران  25َ

آییناختتامیهواهدایجوایز،ساعت20:30جمعـــه1396/05/20

جدولاجراینمایشهایخیابانیبیستوپنجمینجشنوارهسراسریتئاترسوره-تهران15تا20مردادماه1396

ایام

 اجـرایصحنـهای: تاالراندیشـه،تاالرسـوره،تماشـاخانهمهـروتماشاخانهمـاهحـوزههنـری/پـالتواجرایتئـاترشـهر      اختتـامیـه:تــاالراندیشـهحـوزههنـری
حوزههنری:خیابانسمیه،نرسیدهبهخیابانحافظتئاترشهر:خیابانانقالب،چهارراهولیعصر،مجموعهتئاترشهر

 شرکت بهره برداری راه آهن
شهری تهران و حومه

تئاترشهر
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