بسمه تعالي

فراخوان سيزدهمين جشنواره سراسري »تئاترهاي كوتاه« ارسباران )قره داغ( مرداد ماه 1398
»فرهنگ از اقتصاد هم مهمتر است؛ چون مانند هوايي است كه تنفس مي كنيم« مقام معظم رهبري

در سال رونق توليد ،انجمن هنرهاي نمايشي شهرستان اهر و اداره فرهنگ و ارشاد اسﻼمي اهر با همكاري و

حمايت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسﻼمي استان آذربايجان شرقي ،انجمن هنرهاي نمايشي استان آذربايجان شرقي
و ساير نهادهاي دولتي و سازمانهاي مردم نهاد ،به منظور اشاعه هنر تئاتر و تقويت آن ،رشد فرهنگ و سنن و آداب

و رسوم بومي و بهره برداري از اين دستاوردها براي توسﻌه ﺻنﻌت گردشگري و ايجاد اشتغال ،سيزدهمين جشنواره

سراسري »تئاترهاي كوتاه« را برگزار مي كند.

محورهاي سيزدهمين جشنواره سراسري تئاترهاي كوتاه:


ارسباران)قره داغ( در تاريخ) ،وقايع ،شخصيت هاي تاريخي و مذهبي ،آداب و سنن(

 رونق توليد )توليد و اشتغال با كاﻻي ايراني(
 فرهنگ ايثار و شهادت

 فرهنگ و سنن بومي و محلي
 كودكان كار و خيابان
 اخﻼق و دين مداري

 جهاني عاري از جنگ و تروريسم
 كتاب و كتاب خواني
 محيط زيست

 اﺻﻼح الگوي تغذيه براي حفظ و ارتقاء سﻼمت

 مصرف ﺻحيح نﻌمتهاي خداوندي )آب ،برق ،گاز(

موضوع ويژه:

 مﻌرفي ارسباران در گذر تاريخ

 شخصيت هاي تاثيرگذار ارسباران در تاريخ
 آداب و رسوم ارسباران
 ارسباران و دنياي مدرن


توجه  :در اين بخش گستره پذيرش بصورت سراسري خواهد بود و آثار برگزيده از طرف هيئت
داوران ،مورد حمايت ويژه دبيرخانه جشنواره قرار خواهند گرفت.

بخش هاي جشنواره
 آييني و سنتي
 ﺻحنه اي

 فضاي باز )خياباني ،كاربردي ،محيطي(

بخش آييني و سنتي:

 اين بخش ويژه نمايش هايي است كه با نگاه خﻼقانه به آيين ها و سنن اقوام مختلف ايران اسﻼمي،
براساس فرهنگ بومي و محلي ،خرده فرهنگ ها و بازي هاي محلي پرداخته باشند.

 اين بخش به ﺻورت غيررقابتي برگزار خواهد شد.

 در اين بخش محدوديني از لحاظ زماني وجود ندارد.

 كارهاي ارائه شده بايد متناسب اجرا در فضاي باز باشد.
 سقف آثار پذيرفته شده حداكثر  5اثر خواهد بود.

 به هر كدام از آثار راه يافته در اين بخش تا سقف  30/000/000ريال پرداخت خواهد شد.

بخش صحنه اي و فضاي باز )خياباني ،كاربردي و محيطي(:
 اين بخش بصورت رقابتي برگزار خواهد شد.

 آثار ارائه شده به جشنواره بايد در حيطه نمايش هاي كوتاه )كمتر از  15دقيقه( قرار داشته باشد.

 هر كارگردان مي تواند تنها با يك اثر )ﺻحنه اي يا فضاي باز( متقاضي حضور در جشنواره باشد.

 به منظور رسيدن به فرآيند اجراي نمايش هاي تاثيرگذار در كوتاه ترين زمان ممكن ،اجراهايي با دكور
سبك و بدون آرايه هاي وقت گير در هنگام نصب ،در اولويت پذيزش قرار مي گيرند.

 تمامي گروه هاي راه يافته به جشنواره ،عﻼوه بر اجراي ويژه داوري ،ملزم به  5اجراي عمومي در شهرها
و روستاهاي منطقه به انتخاب دبيرخانه هستند.

 در ﺻورت انتخاب اثر در جشنواره ،اختيارات هر گونه برنامه ريزي و جدول بندي اجرا براي دبيرخانه
محفوظ مي باشد.

 به گروه هاي را يافته در بخش ﺻحنه اي تا سقف  20/000/000ريال كمك هزينه پرداخت خواهد
شد.

 سقف آثار پذيرفته شده در بخش ﺻحنه اي حداكثر  10اثر مي باشد.

 به گروه هاي راه يافته در بخش خياباني تا سقف  20/000/000ريال كمك هزينه پرداخت خواهد شد.
 سقف آثار پذيرفته شده در بخش خياباني حداكثر  10اثر ميباشد.

گاهشمار جشنواره:

 * مهلت دريافت آثار 1 :مرداد 1398

 اعﻼم نتايج ارزيابي آثار 12 :مرداد ماه 1398

 زمان برگزاري جشنواره 26 :الي  29مرداد ماه 1398

توضيحات:



اسكان و پذيرايي گروه هاي راه يافته به جشنواه در يكي از خوابگاه هاي دانشجويي خواهد بود.

ستاد برگزاري جشنواره به تشخيص كميته انتخاب در هر بخش )سطح كيفي ،بعد مسافت و  (...كمك

هزينه گروه را مشخص خواهد كرد.

مدارك عمومي مورد نياز:


فرم تكميل شده تقاضاي حضور در جشنواره.



يك نسخه تايپ شده از خﻼصه نمايش.







آدرس:

شش نسخه با كيفيت از اثر در قالب DVD

يك عدد لوح فشرده شامل چند عكس با كيفيت از اجرا

خﻼصه سوابق هنري كارگردان در يك صفحه A4

يك قطعه عكس پرسنلي كارگردان

ارائه مجوز كتبي نويسنده

دفتر شهرست ان :آذربايجان شرقي ،شهرستان اهر ،خيابان رسالت باﻻتر از باشگاه كوثر ،تپه ديزليش ،مجتمع

فرهنگي و هنري شهرستان اهر ،دبيرخانه دائمي جشنواره سراسري تئاترهاي كوتاه ارسباران )قره داغ(

تلفن تماس04144330332 -09059139238 :

دفتر تهران :ميدان انقﻼب ،خيابان آزادي ،جنب مترو انقﻼب ،بن بست قائم مقام ،پﻼك  ،1طبقه ،3

تلفن تماس021-66563972 :

فرم تقاضاي حضور در سيزدهمين جشنواره سراسري تئاترهاي كوتاه ارسباران )قره داغ(
اهر مرداد 1398

عنوان اثر.................................... :

كارگردان..................................... :

نويسنده.............................. :
استان......................... :

شهرستان.................... :

سن .................................. :ميزان تحصيﻼات )با ذكر رشته و گرايش(......................................... :

گروه نمايش.................................... :

نشاني.............................................................................................................. :

كد پستي ......................................................... :تلفن ثابت................................ :

پست الكترونيك................................... :
متقاضي شركت در بخش:

ﺻحنه اي )رقابتي( 

فضاي باز )رقابتي( 

تلفن همراه................. :

آييني و سنتي )غيررقابتي( 

اينجانب ................................................ :با اﺻﻼع از مفاد فراخوان دوازدهمين جشنواره سراسري تئاترهاي

كوتاه ،مدارك درخواستي را به دبيرخانه جشنواره ارائه مي كنم.

تاريخ و امضا

