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یري جدي عروسکی یکی از اهداف اصلی جشنواره و مورد پیگ اجراهايتهیه متون تئاتري براي ایجاد زمینه براي 
ا بر آن است ت مبارك-تهران  عروسکی هجدهمین جشنواره نمایشلذا  زنده یاد گلزار محمدي دبیر فقید جشنواره بود.

ت فرص،در کنار فراهم آوردن زمینه براي نمایشنامه نویسان حرفه اي با هدف شناسایی نویسندگان خالق جوان
 ایجاد نماید.  را براي معرفی متون تازه و خالق در حوزه نمایش عروسکی  مناسبی

 موضوعات و اولویت ها:

یران از فرهنگی و اجتماعی ابا مضامین  آثار  این مسابقهدر با این حال  مسابقه محدودیت موضوعی ندارد
در اولویت  و اسطوره ها ها افسانهدینی، منابع ارزشمند، ا ادبیات کهن ایرانموضوعات مرتبط ب گذشته تا امروز، 

-حرفه نویسان نمایشنامه حضورارجمند یمن به که است آن درپی جشنواره نمایش عروسکی . هجدهمین خواهند بود

عروسکی  نویسی نمایشنامه در اثرگذار رخدادي بانی حوزه این وتوانمند خالق ونیزجوانان تئاترایران وپرتجربه اي
 .باشد

 شرایط جشنواره:

 حائز رتبه نویسی نمایشنامه مسابقه میشوند که تا به حال در هیچ پذیرفته هایی نمایشنامه بخش دراین 
 .   باشند نرسیده چاپ وبه نشده

 باشد مسابقه حضوردراین اثر،متقاضی تواندتنهاباسهمی نویس هرنمایشنامه . 
 مسابقه نمایشنامه "یق بخش ویژه فرآیند ثبت نام و تکمیل فرم تقاضاي حضور در این مسابقه از طر

 خواهد بود. tehranmobarak.theater.irبر روي تارنماي جشنواره به نشانی   " نویسی

 جوایز:

 :خواهدگرفت زیرتعلق شرح به مسابقه،جوایزي اثربرگزیده سه به داوران نظرگروه براساس

 نقدي جایزه ریال میلیون 70 و افتخار دیپلم،جشنواره تندیس:  اول رتبه *

 نقدي جایزه ریال میلیون 50تقدیرومبلغ لوح: دوم رتبه *

 نقدي جایزه ریال میلیون 30 تقدیرومبلغ لوح: سوم رتبه *

  نمایش انتشارات الزم،ازسوي مراحل ازطی پس برگزیده هاي نمایشنامه هیأت داوران تاییددر صورت 
 .منتشرخواهدشد



  :شماراهگ

  و تکمیل فرم 14با فونت زر  فایل پی دي افآخرین فرصت بارگذاري نمایشنامه ( /1399بهمن یکم (
 بر روي تارنماي جشنواره و دریافت کد رهگیري تقاضاي حضور

 برگزیدگان نهایی: اختتامیه جشنواره اعالم 

 

 نشانی دبیرخانه:

 طبقه دوم-10پالك-کوچه مهبد-خیابان هانري کربین-خیابان استادشهریار

 021-66754696تلفن:

 دبیرخانه دائمی جشنواره ها:

دائمی دبیرخانه -طبقه اول  -2ساختمان شماره-اداره کل هنرهاي نمایشی-جنب تاالر وحدت-خیابان استاد شهریار
 جشنواره ها

 021-66710702تلفن:


