
 جشنواره تئاتر استان مازندران دومین و یسمنایش های رشکت کننده در  ابزبیینجدول   
 

 16:00 17:00 18:00 19:15 

 

 شنبه 

17/08/99 

 منازعه فیمابین شیخ ابوالقامس فردویس و مسرت ویلیام شکسپیر

 نویسنده وکارگردان :

 نعیم صالحی

 میم.ر.دال.ه

 نویسنده وکارگردان :
 ضرغامیاننیلوفر 

 گرگ دخرت

 نویسنده : عباس عبداهلل زاده 
 کارگردان : وحید کبیری

 آنیت اپیتخت

 نویسنده و کارگردان :
 بهزاد شِمیرانی مطلق 

 نکا  –دقیقه  80 هبرش  –دقیقه  70 تنکابن  –دقیقه  60 تنکابن  –دقیقه  60
 

       

8:30 9:30 10:45 13:00 14:45 15:45 17:15 18:30 20:00 
 

 یکشنبه
 

18/9908/99 

 قطار جنوب
 نویسنده : 

 علیرضا حنیفی
 کارگردان :

 مهدی تقی پور

 ونوشه

 نویسنده : سینا دلشادی 

 کارگردان : تورج زایدلی 

 

 زانن بیشه گل   

 نویسند ه و کارگردان :
 مهیار هزارجریبی

 اتنگو تخم مرغ داغ 

 نویسنده : اکبر رادی
 کارگردان : مهسا دادبود

 گفتگو در اترییک 

 نویسنده و کارگردان:
 مسلم خردمند

 یادگار روزهای رنج

 نویسنده : مریم فتحی
  کارگردان : پرهام اخالقی

 آدم ها

 نویسنده : پژمان شاهوردی 
 کارگردان :  مبین ذبیحی نژاد

 

 تروما 

 نویسنده و کارگردان 
 پویا بهاری

گفت و گوی یب اپیان ستاره 
 اب مادرش در وقت مردن
 نویسنده : محمد چرمشیر

 یمهوانه آقاجانکارگردان : 

 اببل  –دقیقه  60 قامئهشر -دقیقه 65 نکا -دقیقه50 ساری -دقیقه چالوس -دقیقه40 قامئهشر -دقیقه90 هبهشر -دقیقه60 ساری -دقیقه40 ساری-دقیقه60
 

 دوشنبه
 

19/08/99 

        

 8:30 9:30 10:30     13:00 14:00 15:00 16:00 17:30 18:30 
 کسوف

 نویسنده : ایوب آقاخانی
 کارگردان : میالد مسعودی 

 

 صدای اپی آب

 نویسنده و کارگردان :
 حامد مربوط صادق

 بن بست           

 نویسنده و کارگردان :
 منیژه معصومی

 عشق من حامد هبداد   

 نویسنده : افشین هاشمی
 کارگردان :عرفان اهلل قلی

 و....دود

 نویسنده : امین آبان

 کارگردان : امین پورمند

 جنگ واژه سه حریف 

 نویسنده : عظیم پور
 کارگردان : مازیار شیدایی فر 

 

 

 چلچالی سفری

 نویسنده :
 یوسف ابراهیمی
 کارگردانان : 

 رضا غالمی/ یوسف ابراهیمی

 

 گفتگو اب معشوقه قدیمی 

 نویسنده :
 مهدی میرباقری

 کارگردان :
 پویان درزی

 

 راز

 نویسنده و کارگردان : 
 محمدجواد اسماعیلی

 فریدونکنار -دقیقه70 ساری-دقیقه60 نور -دقیقه 70 ساری -دقیقه75 ساری -دقیقه 50 آمل-دقیقه 50 ساری-دقیقه60 محمود آابد -دقیقه 45 ساری -دقیقه50 
      

 دبیر خانه یس و دومین جشنواره تئاتر استان مازندران  


