
  خیابان تئاتر ایرانفراخوان 

١٣٩٩  

المللی تئاتر خیابانی مریوان به جھت تبعات جشنواره بینبرگزار نشدن با توجه به 
 و کل ھنرھای نمایشی اداره ،س کرونا به شکل مرسوم در سال جاریشیوع ویرو

ھمراھی انجمن ھنرھای  با ارشاد اسالمی استان کردستان کل فرھنگ و اداره
در راستای حمایت از  انجمن ھنرھای نمایشی استان کردستان و نمایشی ایران

استمرار ارتباط را با رویکرد  »خیابان تئاتر ایران« برنامه  آثار ھنرمندان تئاتر کشور
  :دنکنبرگزار میھای مرسوم ھای خارج از صحنهشھروندان با تئاتر و به ویژه نمایش

  :ھای موضوعیاولویت

رویکردھای زیر در اولویت انتخاب خواھند  باشد اما آثار با میموضوع تولید آثار آزاد 

  .بود

 .ھا و مخاطرات شیوع ویروس کرونا و رفتار متناسب اجتماعی و فردی چالش - 

 .جام اجتماعیسوفاق و ان - 

 .ترویج نشاط اجتماعی - 

 .ترویج فرھنگ صلح و دوستی - 

در مناطق  ھا و بسترھای موجود تمرکز بر ویژگی به تولید و اشتغال با توجه - 

 مختلف کشور

مضامین مرتبط با حماسه ھشت سال ایثار  ھای دفاع مقدس و به ارزش توجه - 

 )با توجه به چھلمین سالگرد دفاع مقدس( نمایشی ومت در تولید آثارو مقا

 –ھای اجتماعی ناشی از اعتیاد  افزایی درباره آسیب بخشی و دانش آگاھی - 

 طالق  –بیکاری 

   



  :ھا بخش *

  اجرا: الف

خارج از ھای ھای متنوع نمایش تولیدات نمایشی از گونهبه  این بخش
ھار نسخه لوح چ توانندمتقاضیان می. اختصاص دارد )تاالرھا(ھای مرسوم  صحنه

ارائه کیفیت از اجرای نمایش خود را به ھمراه سایر مدارک فشرده حاوی فایل با
کل فرھنگ و  نگی اداراتبا ھماھاز زمان اعالم نتایج منتخب ھای نمایش. نمایند

اجرای نوبت  ۵حداقل  ھامی و انجمن ھنرھای نمایشی استانارشاد اسال
  .عمومی در سطح شھر محل تولید اثر خواھند داشت

 

  آزاد: ١ -الف

 این حوزهھای گوناگون  اثر نمایشی در قالب  ٣٠در این بخش تا سقف  
به . اھند شداز سراسر کشور انتخاب خو...) شورایی و ،محیطی ،خیابانی(

 و حداکثر ریال ٠٠٠/٠٠٠/۴٠این بخش حداقل  به آثار، پیشنھاد ھیأت انتخاب
  .ھزینه اجرا پرداخت خواھد شد ریال کمک ۶٠/٠٠٠/٠٠٠

  ھای آیینی و سنتی  نمایش: ٢ -الف

، رسوم و ھا ، آیینن بخش از میان آثار متقاضی که براساس فرھنگ عامهدر ای
ھای کیفی ھنر نمایش تولید شده  و براساس شاخصکشور سنن اقوام مختلف 

این  به آثار، به پیشنھاد ھیأت انتخاب. ھد شداثر انتخاب خوا ٧باشند حداکثر 
ھزینه اجرا  کمکریال  ٠٠٠/٠٠٠/۶٠ ریال و حداکثر ٠٠٠/٠٠٠/۴٠حداقل بخش 

  .پرداخت خواھد شد

   



  ھای کودک و نوجوان  نمایش: ٣-الف

ل و ئمحوریت کودکان و نوجوانان و مسا این بخش ویژه آثاری است که با
  .، رشد و ارتباطات این نسل تولید شده باشدموضوعات مرتبط با تربیت

به  ،به پیشنھاد ھیأت انتخاب. ھد شداثر پذیرفته خوا ١٢تا سقف  در این بخش
ھزینه  ریال کمک ٠٠٠/٠٠٠/۶٠و حداکثر ریال  ٠٠٠/٠٠٠/۴٠این بخش حداقل  آثار

  .اجرا پرداخت خواھد شد

  

  سابقه طرح و ایدهم: ب

  کیفیت در حوزه ھای جذاب و با ای از طرح و ایده رسیدن به مجموعهدف ھبا
  .شد برگزار خواھدبا شرایط زیر این مسابقه  صحنه، آثار خارج از

نگارش طرح و ایده نگاشته ار خود را که براساس اصول توانند آثمتقاضیان می
  .نمایندارائه  شده باشد برای حضور در این بخش

 .ارائه نماید اثر ٣تواند  حداکثر  ی میھر متقاض - 
 :ھای برگزیده جوایزی به شرح زیر اھدا خواھد شد به طرح - 

 ریال  ٠٠٠/٠٠٠/٣٠دیپلم افتخار و مبلغ : رتبه اول - 
 ریال  ٠٠٠/٠٠٠/٢٠لوح تقدیر و مبلغ : رتبه دوم - 
 ریال ٠٠٠/٠٠٠/١٠لوح تقدیر و مبلغ : ه سومرتب - 
 -   
 آثار برگزیده به ھمراه بنا به نظر ھیأت داوران و در صورت احراز شرایط الزم ،

ھای نمایشی در قالب مجموعه ایده ھای منتخب ای دیگر از طرح مجموعه
 .منتشر خواھد شدنمایش توسط انتشارات 

   



  :ھای آموزشی کارگاه: ج

گیری  ھای نمایشی در نظر است تا با بھره افزایی ھنرمندان و گروه در راستای دانش
ھای آموزشی متناسب با این  حضوری، کارگاهرغی از امکانات فضای مجازی به صورت

  .ریزی و برگزار شود جرایی برنامهھای ا شیوه

 اعالم خواھد شد ھا متعاقبا مندی از این کارگاه زمان و نحوه بھره.  

 :شرایط و ضوابط

بایست با ھماھنگی انجمن ھنرھای ، آثار منتخب میھای اجرایی بخش در - 
نوبت  ۵ رھنگ و ارشاد اسالمی استان حداقلکل ف نمایشی استان و اداره

دھند و روز در سطح شھر محل تولید اثر انجام  ٣عمومی در حداقل  یاجرا
تر تئا در صفحه ویژه این برنامه در پرتال ایرانمدارک و مستندات اجرا را 

 لینک -تبلیغی اجرا موارد -تأییدیه اجرا: شاملمستندات ( .بارگذاری نمایند
 )چند قطعه عکس از اجرا –پرتال استانی ایران تئاتر  اجرا در رخب

اجرا و ھزینه پس از معرفی آثار برگزیده و مابقی پس از پایان  قسط اول کمک - 
 .پرداخت خواھد شد تأیید مستندات 

المللی تئاتر ه بینپیش از این در ادوار جشنوارنباید ھای متقاضی نمایش - 
 .خیابانی مریوان شرکت کرده باشند

  :شمار گاه

 ١٣٩٩ماه مھر ٩بت تقاضا برای بخش اجرا تا مھلت ث - 
 ١٣٩٩ماه مھر ٢٠رای مسابقه طرح و ایده تا مھلت ثبت تقاضا ب - 

   



  :نحوه ثبت تقاضا

خیابان تئاتر « جاری از طریق بخش ویژهادماه سال مرد ۵ فرآیند ثبت تقاضا از تاریخ
  .انجام خواھد گرفت http://theater.irتئاتر به نشانی  در تارنمای ایران »ایران

  

ارسال نسخه تصویری جھت ( :»خیابان تئاتر ایران«نشانی دبیرخانه برنامه 
  )ھا نمایش

 -ھنری مریوان مجتمع فرھنگی و -)ره(خمینی بولوار امام -مریوان -کردستان
  المللی تئاتر خیابانی مریوان دبیرخانه دائمی جشنواره بین

                     ٠٨٧٣٤٥٩٣٦٢٦:نمابر -  ٠٨٧٣٤٥٩٣٦٢٥:تلفن
    ٦٦٧١٧٤٣١٧٣:کدپستی

 ٠٢١٦٦٧١٠٧٠٢:ھا دبیرخانه دائمی جشنواره


