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بنام خداوندگار خالق هنر

ارس؛ نوروز و هنر ایرانیان

معاونــت فرهنگــی اجتماعــی و گردشــگری ســازمان منطقــه آزاد ارس افتخــار دارد بــا انتشــار 
فراخــوان، ششــمین دوره جشــنواره سراســری تئاتــر خیابانــی ارس را بــا همــکاری اداره کل 
هنرهــای نمایشــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی در ایــام نــوروز باســتانی ایرانیــان و 

همزمــان بــا روز جهانــی تئاتــر برگــزار نمایــد.
جشــنواره تئاتــر خیابانــی ارس بــا بهــره گیــری از ظرفیــت چنــد میلیونــی گردشــگران نــوروزی 
منطقــه آزاد ارس در چنــد دوره اخیــر توانســت بــا اســتفاده از ظرفیــت نــوروز کــه خــود 

ــرد. ــردم بب ــان م ــه می ــر را ب ــر تئات ــت، هن ــی اس ــای ایران ــه ای از هنره گنجین
ظرفیــت بــی نظیــر منطقــه ارس در بخــش گردشــگری در ایــن نقطــه صفــر مــرزی بــا امنیــت 
بــی نظیــر و بــا جذابیــت هــای فــراوان طبیعــی، تاریخــی و تاریــخ پرفــراز و نشــیب بــا نقشــی 
پررنــگ در تاریــخ ایــران، در کنــار توانمندیهــای اقتصــادی، تجــاری و صنعتــی کــه بــه مــدد 
حضــور ســازمان منطقــه آزاد ارس ظهــور و بــروز یافتــه اســت، بســتر مناســبی بــرای ارتبــاط 

متقابــل هنــر و مــردم، هنــر و تجــارت و هنــر و اقتصــاد اســت.
دبیرخانــه ششــمین دوره جشــنواره تئاتــر خیابانــی ارس بــا نگاهــی ویــژه بــه مســایل مرتبــط 
ــژه  ــی بویــــ ــه بخــش آیینـــ ــا منطقــه ارس و مســایل عمومــی جامعــه و همچنیــن توجــه بـــ ب
آییــن هــای نــوروزی در صــدد آن اســت تــا بــار دیگــر تجربــه ای نــو رقــم زده و افتخــار 

میزبانــی از هنرمنــدان تئاتــر کشــور را در منطقــه مــرزی ارس از آِن خــود کنــد.

دبیرخانه ششمین جشنواره سراسری
 تئاتر خیابانی ارس

مقدمه
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الف: موضوعات اختصاصی منطقه آزاد ارس:
 اشــتغال مولــد در مناطــق مــرزی و آزاد، مــرز و مرزبانی)شــهدای شــهریور 1320 ( و محیــط زیســت ارس)بــا تاکیــد بــر 
لودگــی آب رودخانــه ارس و یــا حفاظــت از منطقــه حفاظــت شــده ارســباران( و تبلیــغ و ترویــج ملــی و بیــن المللــی در  آ

جهــت شــناخت منطقــه آزاد ارس. 

ب:  موضوعات عمومی: 
• ترویج فرهنگ ایرانی اسامی، ایثار و شهادت، فرهنگ صلح و دوستی، آموزش حقوق شهروندی. 

• افزایش روحیه نشاط و امید و کسب مهارت های زندگی اجتماعی.
• در دو بخــش موضوعــی فوق،هیــات داوران بــه برگزیــدگان طــرح و ایــده ، کارگردانــی،  بازیگــری و طراحــی لبــاس 

جوایــزی اهــدا خواهــد کــرد.

ج: آیینی:
• آئین ها، فرهنگ و خرده فرهنگ بومی، بازیهای بومی و محلی با تأکید بر آیین های نوروزی اقوام مختلف ایرانی.

ثــار ارســالی مــی بایســت در برگیرنــده آییــن هــا و فرهنــگ بومــی مناطــق بــا پرداخــت نمایشــی و بــا  • در ایــن بخــش آ
نــگاه پژوهشــی ارائــه شــده باشــند و صــرف اجــرای آییــن مدنظــر نمــی باشــد. در غیراینصــورت در اولویــت پذیــرش 

نخواهــد بــود.
ــری از تکنیــک هــا و  ــا بهــره گی • اولویــت انتخــاب در بخــش آیینــی، اجــرای آییــن هــا و موضوعــات مــورد نظــر  قومــی ب

فنــون اجرایــی نــو خواهــد بــود.
• پژوهش هــا بایــد بــر اســاس آیین هــا، خــرده فرهنگ هــا ، قصه هــا و منظومه هــای ایــران زمیــن و بــا توجــه ویــژه بــه 

فرهنــگ فولکلــور یکــی از مناطــق کشــور انجــام گیــرد.
• گروههــای متقاضــی مــی تواننــد از پژوهــش هایــی کــه پیــش از ایــن چــاپ شــده یــا در ســمینارهای علمــی داخلــی یــا 
بیــن المللــی ارائــه و نشــر شــده باشــند بــا ذکــر نــام پژوهشــگر )در صــورت عــدم وجــود منــع قانونــی( اســتفاده کننــد.

• در این بخش هیات داوران به برگزیدگان اجرای پژوهشی و پژوهش در آیین ها جوایزی اهدا خواهد کرد.

بخش ها و محورهای موضوعی جشنواره:
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شرایط و مقررات عمومی 
ثــار خــود متعهــد بــه پذیــرش قوانیــن و سیاســت هــای   1. شــرکت کننــدگان در بخــش هــای مختلــف جشــنواره بــا ارســال آ

ششــمین جشــنواره تئاتــر خیابانــی ارس مــی باشــند. 
ثــار نمایشــی در جشــنواره تئاتــر خیابانــی ارس مــی بایســت بــر اســاس محــور هــای مشــخص شــده باشــند و  2. موضــوع آ

ثــار گویــای موضــوع و محتــوا باشــد. عنــوان آ
3. آثار آیینی بصورت مجزا مورد ارزیابی و داوری قرار خواهند گرفت.

4. هــر اثــر برگزیــده در صــورت انتخــاب، متعهــد بــه 3 اجــرا در منطقــه آزاد ارس و در مــکان و زمــان هــای مشــخص شــده 
از ســوی دبیرخانــه جشــنواره مــی باشــد.

5. پــس از اعــام نتایــج بازبینــی ورودیــه حداقــل 10 میلیــون ریــال و حداکثــر 30 میلیــون ریــال متناســب بــا نــوع کار و 
هزینــه هــای تولیــد و اجــرا بــه هــر نمایــش پذیرفتــه شــده پرداخــت خواهــد شــد.

6. اســکان، پذیرایــی و میــزان هزینــه ورودیــه گــروه هــای پذیرفتــه شــده ســایر اســتان هــا و مناطــق آزاد پــس از اعــام 
نتایــج و نظــر هیــات انتخــاب برعهــده دبیرخانــه خواهــد بــود.

7. هر متقاضی می تواند حداکثر 3 اثر نمایشی به دبیرخانه جشنواره ارسال نماید.
8. از هر کارگردان تنها یک اثر به جشنواره راه خواهد یافت.

9. شرکت در بخش های مختلف جشنواره آزاد می باشد.
10. دبیرخانه جشنواره مسئولیتی در قبال تهیه سیستم صوتی، دکور، آکسسوار و ... برای گروه های شرکت کننده ندارد.

11. در صورت نیاز به ارائه قطعات موسیقایی شئون اسامی لحاظ و رعایت گردد.
12.تصمیم گیری در خصوص موارد پیش بینی نشده در فراخوان بر عهده دبیرخانه جشنواره و حسب سیاست های سازمانی 

و مقــررات جــاری خواهد بود. 

گاه شمار جشنواره
آخرین مهلت ارسال آثار:  30 بهمن ماه 1397 

)به منظور تسریع در فرایند بازبینی و بازخوانی آثار از ارسال صرف طرح خودداری نموده
 و اعام می دارد طرح ، ایده و اجرای نمایش ها بصورت همزمان بررسی خواهد شد(

اعالم نتایج بازبینی: 2 اسفند 1397
افتتاحیه جشنواره: همزمان با روز جهانی تئاتر -  7 فروردین1398

برگزاری جشنواره و اجرای نمایش ها: 10-7 فروردین 1398
اختتامیه و اعالم نتایج: 10 فروردین 1398
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مدارک مورد نیاز 
1. ســه نســخه لــوح فشــرده )نســخه تصویــری اجــرای نمایش()متقاضــی مســئول کیفیــت مــدارک ارســالی بویــژه لــوح 

فشــرده تصویــری اســت(

ــوح فشــرده حــاوی یــک قطعــه عکــس پرســنلی اســکن شــده از کارگــردان در قالــب فایــل PDF ، - چکیــده  2. یــک ل

. Jpg چهــار قطعــه عکــس بــا کیفیــت از نمایــش بــا فرمــت- PDF و یــا WORD در قالــب فایــل A4 اثــر در یــک صفحــه

3. تکمیــل فــرم هــای شــماره یــک و دو پیوســت فراخــوان و ارســال و اخــذ تاییدیــه وصــول از طریــق کانــال هــای 

ارتباطــی دبیرخانــه.

4. اسکن مجوز کتبی نویسنده.

5. اجازه  نامه کتبي نویسنده، مترجم یا ناشر در بخش پژوهش 

ــت  ــد می بایس ــرداری کن ــری بهره ب ــرد دیگ ــش ف ــًا از  پژوه ــده عین ــرا کنن ــه اج ــی، چنانچ ــای پژوهش ــش اجراه 6. در بخ

مجــوز فــرد پژوهشــگر را ارائــه نمایــد و ایــن امــر در مــواردی کــه مصــداق اســتفاده از منبــع تحقیقــی یــا الهــام و اقتبــاس 

باشــد ، ضرورتــی نــدارد.

7. نویســندگان محتــرم جهــت کســب اطاعــات در خصــوص تاریــخ منطقــه، اخبــار، رویدادهــا، اقدامــات و اطاعــات 

مــورد نیــاز مــی تواننــد بــه پرتــال ســازمان منطقــه آزاد تجــاری - صنعتــی ارس بــه آدرس  arasfz.ir مراجعــه و بهــره 

بــرداری نماینــد. الزم بذکــر اســت منشــور توســعه ســازمان و کتــب الکترونیکــی موجــود در ســایت در منــوی انتشــارات 

ســایت  قابــل دسترســی مــی باشــد.
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نشانی دبیرخانه جشنواره: 
استان آذربایجان شرقی - منطقه آزاد ارس - جلفا- سایت اداری سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس- طبقه4

مدیریت فرهنگی، هنری و آموزشی منطقه آزاد ارس- دبیرخانه دایمی جشنواره تئاتر خیابانی ارس

کد پستی: 5441733571

شماره های تماس 04131351912- 04131351412    

a@araspress  وa@arasfarhanghi :کانال

a@arashonar_admin و a@araspress_admin :تماس 

a@aras_honar و p@pr.aras :اینستاگرام

art@arasfz.ir               ارسال فرم ها با پست الکترونیک

 www.arashonar.ir سایت هنرمندان منطقه آزاد ارس

www.arasfz.ir   پرتال سازمان منطقه آزاد ارس
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جوایز بخش موضوعی:

طرح و ایده: 
• رتبــه اول: لــوح تقدیــر، تندیــس جشــنواره، 20 میلیــون ریــال جایــزه نقــدی و تخفیــف 50درصــدی بــرای 2 شــب اقامــت 

خانوادگــی )4نفــر( در ارس در طــول تعطیــات تابســتان.
• رتبه دوم: لوح تقدیر، 15 میلیون ریال جایزه نقدی.
• رتبه سوم: لوح تقدیر، 10 میلیون ریال جایزه نقدی.

کارگردانی:
• رتبــه اول: لــوح تقدیــر، تندیــس، 25 میلیــون ریــال جایــزه نقــدی و تخفیــف 50درصــدی بــرای 2 شــب اقامــت خانوادگــی 

)4نفــر( در ارس در طــول تعطیــات تابســتان.
• رتبه دوم: لوح تقدیر، 20 میلیون ریال جایزه نقدی.

• رتبه سوم: لوح تقدیر، 15 میلیون ریال جایزه نقدی.

بازیگری زن:
• رتبــه اول : لــوح تقدیــر، تندیــس، 15 میلیــون ریــال جایــزه نقــدی و تخفیــف 50درصــدی بــرای 2 شــب اقامــت خانوادگــی 

)4نفــر( در ارس در طــول تعطیــات تابســتان.
• رتبه دوم: لوح تقدیر، 10 میلیون ریال جایزه نقدی.

• رتبه سوم: لوح تقدیر ، 8 میلیون ریال جایزه نقدی.

بازیگری مرد:
• رتبــه اول: لــوح تقدیــر، تندیــس، 15 میلیــون ریــال جایــزه نقــدی و تخفیــف 50درصــدی بــرای 2 شــب اقامــت خانوادگــی 

)4نفــر( در ارس در طــول تعطیــات تابســتان.
• رتبه دوم: لوح تقدیر، 10 میلیون ریال جایزه نقدی.

• رتبه سوم: لوح تقدیر ، 8 میلیون ریال جایزه نقدی.

طراحی لباس:
• لوح تقدیر، 10 میلیون ریال جایزه نقدی.

جوایــــــز
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جوایز بخش آیینی:

برگزیده کارگردانی:
• رتبــه اول: لــوح تقدیــر، تندیــس جشــنواره، 15 میلیــون ریــال جایــزه نقــدی و تخفیــف 50درصــدی بــرای 2 شــب اقامــت 

خانوادگــی )4نفــر( در ارس در طــول تعطیــات تابســتان.
• رتبه دوم: لوح تقدیر، 12 میلیون ریال جایزه نقدی.
• رتبه سوم: لوح تقدیر، 10 میلیون ریال جایزه نقدی.

برگزیده پژوهش در آیین ها:
• رتبــه اول: لــوح تقدیــر، تندیــس جشــنواره، 15 میلیــون ریــال جایــزه نقــدی و تخفیــف 50درصــدی بــرای 2 شــب اقامــت 

خانوادگــی )4نفــر( در ارس در طــول تعطیــات تابســتان.
• رتبه دوم: لوح تقدیر، 12 میلیون ریال جایزه نقدی.
• رتبه سوم: لوح تقدیر، 10 میلیون ریال جایزه نقدی.

 
گروه برتر  اجرایی:

• لــوح تقدیــر، تندیــس جشــنواره، 20 میلیــون ریــال جایــزه نقــدی و تخفیــف 50درصــدی بــرای 2 شــب اقامــت خانوادگــی 
)4نفــر( در ارس در طــول تعطیــات تابســتان.
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فرم شماره 1

فرم تقاضای حضور در ششمین  جشنواره

سراسری تئاتر خیابانی ارس

اینجانب: ....................................................... کارگردان نمایش: ...................................................................................... 

به نویسندگی: ................................................................. از استان: ................................................................................

شهر: ..................................................... با شماره تماس ثابت: .......................................................................................

و شــماره همــراه: ................................................................  بــا اطــاع کامــل از مفــاد فراخــوان ششــمین جشــنواره 

سراســری تئاتــر خیابانــی ارس اثــر خــود را در بخــش: .........................................................  ارائــه و نســبت بــه رعایــت 

مقــررات درج شــده متعهــد مــی باشــم.

                                                                                                                         امضاء-تاریخ
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فرم شماره2
فرم ارسال طرح در بخش اجراهای پژوهشی

ششمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی ارس

متقاضیــان در ایــن بخــش مــی بایســت اطاعــات خواســته شــده را بطــور کامــل و مبســوط ارائــه کننــد، ایــن فــرم 
جهــت آشــنایی و معرفــی آییــن و رســم و رســوم بــکار گرفتــه شــده در پژوهــش در اختیــار داوران بازبیــن جشــنواره 

قــرار خواهــد گرفــت .

مشخصات  متقاضی:

نام و نام خانوادگی نویسنده:                                            نام و نام خانوادگی کارگردان:

نام اثر:                                                بخش :                                           استان/شهر:

شماره ثابت:                                         شماره همراه:                                   آدرس پست الکترونیکی:

• خاصه اصل آیین :

• بیان مسئله پژوهشی:

• هدف کاربردی پژوهش:

• شیوه اجرایی)روایت / داستان (

• منابع و مآخذ:

                                                                                                                                       امضاء-تاریخ


