
 اتر با مردم ئت – شهر تهران تئاتر خیابانی اجراهای عمومی گروه های نمایشیفراخوان                 

در راستای معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  هنرهای نمایشی اداره کلکانون تخصصی تئاتر خیابانی 
هنرمندان این ، از وم حضور نمایشگران تئاتر خیابانیتداد آثار نمایشی و لزوم اهداف خود در جهت حمایت از روند تولی

 .اجرا دعوت به عمل می آورد  ارائه آثار تولیدی و آماده تهرانعرصه در

 شرایط حضور :

 موضوع نمایش های متقاضی آزاد می باشد .  الف (

بط مندرج و بر اساس را طبق شرایط و ضوا طرح و ایده اجرایی نمایش های خود بایست ( گروههای متقاضی میب  
 . پروپزال اجرایی الصاقی به دفتر کانون تخصصی تئاتر خیابانی ارسال نمایند

 گروه نمایشی تنها یک اثر جهت عقد قرارداد انتخاب خواهد شد .شرایط موجود از هر به بنا --

 . ی تنها امکان ارسال دو طرح نمایشی را دارا می باشد هر گروه نمایش --

از این شرکت ننموده ( آثار ارسالی می بایست از تولیدات تازه گروه های نمایشی بوده و در هیچ جشنواره ای پیش  ج
 باشد.

و تئاتر شهر تهران که ، شهروند الهیجان ، فتح خرمشهر برگزیده جشنواره های تئاتر فجر، مریوان آثاری :  تبصره  --
 می باشند .  انتخاب در اولویتاز شهر تهران  59و59در سالهای 

 .میباشداجرا  01در تهران صورت گرفته تعداد اجراهای نمایشی هر گروه  ریزی های بنا به برنامه(  د

گروه از مبلغ  اجرایی امکاناتنوع طراحی فضا و  ، مورد نظر بنا به تعداد عوامل مجموع اجراهای کمک هزینه  --
 میگردد . و پرداخت عیینتلایر  111/111/91لایر تا  111/111/01

نمایشی با برنامه ریزی در طول سال برگزار خواهد شد و گروه های اجرایی  ( تئاتر با مردم )ناین اجراها تحت عنوا --
 پذیرفتن شرایط اجرا خواهند بود .به عمل آمده موظف به 

 خواهند داشت .  در این برنامه را امکان حضوراثر نمایشی  00در مرحله نخست  --

 خواهد بود .  جی اماکن و فضاهای نمایشی به عهده کانون تخصصی تئاتر خیابانیجانمایی و امکان سن --

 مورد ارزیابی قرار نخواهد گرفت.،کمیل شده و پروپزال اجرایی باشند ای ارسالی که فاقد فرم ته طرح(  ه

 : اجراییگاهشمار

 03/8/9016تا تاریخ    ارسال پروپزال های نمایشیزمان 

 35/1/9016 اجرایی  اعالم نتایج و بررسی طرح ها و پروپزال هایزمان 

 55/93/9016   ارزشیابی حضوری آثارزمان 

   95/99/9016   اعالم جدول اجراهای نمایشی زمان 

 خصصی تئاتر خیابانی  : تآدرس کانون 

 طبقه دوم (ساختمان مرجان  )01پالک  -خیابان هانری کوربین  -خیابان استاد شهریار  -خیابان حافظ 

 99710007:  تماس تلفن 



 فرم مربوط به شیوه اجرایی                                       

 :ج ( کارگردان                    :ب( نویسنده                     :الف ( نام نمایش 

      : ه ( نام گروه                                 : د ( تحصیالت کارگردان        
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 طرح وایده نمایش : ) به طور کامل ( - 0
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 فضای اجرای نمایش : ) محیط و امکانات الزم (  -  6


