


گونه های مختلف خود به جهت  جشنواره سی و نهم در ادامه رویکرد جشنواره تئاتر فجر به نمایش های خیابانی در 
کرد.  کثر 35 نمایش برگزار خواهد  ارتباط نزدیک تر با شهروندان، این بخش را با پذیرش حدا

الف( تولیدات تازه: 
 برای این دوره از جشنواره تئاتر فجر تولید شده باشند و پیش از جشنواره هیچ اجرایی 

ً
که اختصاصا شامل آثاری است 

باشند.  نداشته 
گرفت.    همه آثار حاضر در این بخش در »مسابقه نمایش های خیابانی« مورد داوری قرار خواهند 

ب( آثار اجرا شده:
کشور اجرا شده اند،در  که در بازه زمانی اول آبان 1398 تا پانزده آبان ۱۳۹9در یکی از شهرهای   شامل نمایش هایی است 

رپرتوارهای موضوعی نمایش خیابانی شرکت داشته اندیا در جشنواره ها اجرا شده اند.
 مجموع پذیرش آثار از بین ردیف های )الف( و )ب( 20 نمایش خواهد بود.

ج( بخش ویژه »سرباز انقالب«: 
در راستای ترویج روحیه معنوی و فرهنگ ایثار و شهادت و مقاومت و همچنین تکریم و پاسداشت مقام شامخ سردار 
و  ها  ظرفیت  از  گیری  بهره  جهت  در  و  ایثارگران  و  شهید  بنیاد  حمایت  و  همکاری  با  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  دلها 
و  طلبی  شهادت  واالی  های  اندیشه  پرورش  و  نشر  مسیر  در  انقالبی  هنر  مندان  اندیش  و  متعهد  هنرمندان  توانمندی 
پاسداری از سرزمین عزیز ایران اسالمی و معرفی الگوهایی همچون سپهبد قاسم سلیمانی و دیگر شهدای مدافع حرم 

گردد. برگزار می 
موضوعات این بخش: الویت ها وموضوعات این بخش با محوریت شخصیت واالی شهید حاج قاسم سلیمانی عبارت 

است : مقاومت/ والیت مداری/ دفاع مقدس / مدافعان حرم / استکبار ستیزی / بصیرت انقالبی

کنون که تا  -    آثار متقاضی می بایست با محورهای موضوع فراخوان در این بخش تولید شده و اولویت با آثاری است 
       اجرا نگردیده باشند.

-    تعداد آثار نهایی پذیرفته شده در این بخش 15 اثر نمایشی می باشد.
گروه های پذیرفته شده متعهد به چهار اجرا )یک ماه پیش از آغاز جشنواره(در شهر محل سکونت خود و سه اجرا      -

       در زمان برگزاری جشنواره خواهند بود. 
-    بخشی از آثار حاضر از بین ردیف های )ب( و )ج( در »مسابقه نمایش های خیابانی« مورد داوری قرار خواهند گرفت.



رتبه بندی و جوایز)مسابقه نمایش های خیابانی( :
کارگردانی – بازیگری زن- بازیگری مرد ح و ایده -   رتبه برگزیده و برتر در رشته ها: طر

  رتبه برگزیده در رشته های: طراحی فضا – موسیقی – طراحی حرکات 
که پیش از این در جشنواره تئاتر فجر حضور داشته اند نمی توانند در این دوره حضور داشته باشند.  آثاری 

  دبیرخانه ی جشنواره تنها پذیرای نسخه ی تصویری از اجرای اثر خواهد بود. 
کمک های مالی جشنواره و با توجه به   گروه های راه یافته  به  جشنواره دراین بخش، بر اساس ضوابط اعطای 

کرد. کثر صد و بیست میلیون ریال، کمک هزینه دریافت خواهند  گیهای اجرایی نمایش، حداقل هفتاد و حدا               ویژ

فرایند ثبت تقاضا:
کیفیت از اجرا به دبیرخانه   ارسال یاتحویل ۷ نسخه لوح فشرده ی اجرا و ۱نسخه لوح فشرده، حاوی چند عکِس با 

)از طریق پست یا به صورت حضوری(.
 تکمیل فرم درخواست در سایت جشنواره.) همراه با درج کد رهگیری اداره ی پست یا کد تحویل شده از سوی دبیرخانه( 

گاه شمار: 
10 آذر  1399:

 آخرین مهلت ارسال آثار تولیدات تازه و نمایش های اجرا شده

25 آذر 1399:
 اعالم آثار راه یافته به جشنواره و آثار مسابقه تئاتر خیابانی 

نشانی دبیرخانه: 
ک 10/ طبقه دوم کوچه مهبد/ پال چهارراه ولیعصر/ خیابان رازی/ 
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