
فراخوان پانزدهمين جشنواره تئاتر جوان مرند اعالم شد

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی مرند فراخوان پانزدهمین جشنواره تئاتر جوان مرند اعالم شد . بنا بر این گزارش متن فراخوان به شرح زیر می باشد 

« فراخوان پانزدهمین جشنواره تئاتر جوان مرند »

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان مرند در راستای سیاستهای فرهنگی و هنری به
هدف کشف و پرورش استعدادهای بالقوه و خالق زمینه ای مناسب به منظور هدایت و حمایت از

گروههای تئاتر شهرستانهای مرند ، جلفا و شبستر به منظور جذب مخاطب و اشاعه هنر زنده و پویای

نمایش بعنوان مطلوب ترین شاخصه زبان احساسات و عواطف بشری و نیل به رشد و بالندگی این هنر

ماندگار « پانزدهمین جشنواره تئاتر جوان مرند » را در دو بخش صحنه ای و خیابانی برگزار می کند .

موضوعات و محورهای جشنواره:

در دو بخش صحنه ای و خیابانی

و در دو رده : دانشجویی و رقابتی

  خشونت درجامعه و عدم رعایت موضوع ویژه : آسیب های اجتماعی شامل اعتیاد به فضای مجازی -

حقوق شهروندی

سایر موضوعات: ایثار و مقاومت – شعار سال و مضامین مذهبی

شرایط شرکت در جشنواره :

  متون نمایشی باید در جشنواره های منطقه ای ، استانی و کشوری سالهای گذشته شرکت نکرده            ·

باشند .

·        متون نمایشی باید ایرانی و با موضوعات : حمایت از کاالی ایرانی ، آسیب های اجتماعی ، فرهنگ

مطالعه و کتابخوانی و موضوع آزاد باشند .

·        متون جدید بویژه بومی از اولویت خاصی برخوردارند .

  متون برگرفته از شعار سال ، مضامین مذهبی ، حماسه دفاع مقدس و نیز توجه به مضامین             ·

اعتقادی و آسیب های اجتماعی از اولویت خاصی برخوردارند .

·        ضروری است گروههای شرکت کننده سه نسخه از متن نمایش خود را بصورت تایپ شده و مجلد

به همرا یک قطعه عکس پرسنلی جدید از کارگردان و تکمیل فرم حضور در جشنواره را به



دبیرخانه جشنواره ( امور هنری اداره ) ارسال و یا تحویل دهند .

·        آثار تحویلی به دبیرخانه جشنواره هرگز عودت داده نخواهد شد .

 گروههای راه یافته به مرحله نهایی ملزم به یک هفته اجرای عمومی نمایش خود بعد از پایان                ·

جشنواره هستند .

·        تمامی اعضای گروههای نمایشی اعم از سرپرست گروه ، کارگردان ، تهیه کننده ، تدارکات ، بازیگران

و عوامل فنی و هنری پشت صحنه الزاما باید بومی همان شهرستان شرکت کننده در جشنواره

باشند و دبیرخانه جشنواره از پذیرش متون نمایشی سایر شهرهای دیگر (غیربومی) معذور خواهد

بود .

v به تمامی گروههای راه یافته به جشنواره کمک هزینه پرداخت خواهد شد .

§        تقویم اجرایی جشنواره :

ü     مهلت ارسال آثار : 10 بهمن 1397

ü     اعالم نتایج : 15 بهمن 1397

ü     بازبینی آثار : 29 فروردین 1398

ü     اختتامیه جشنواره :  12 اردیبهشت 1398

      ü

Ø    نشانی دبیرخانه جشنواره :

مرند / میدان مادر / اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان مرند / دبیرخانه جشنواره تئاتر جوان مرند
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کليه حقوق اين پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مي باشد
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