بنام خداوند جان و خرد

فراخوان سيزدهمين جشنواره تئاتر استان خراسان جنوبي" آبان ماه"١٣٩٨
ادره كل فرهنگ و ارشاد اسﻼمي و انجمن هنرهاي نمايشي استان خراسان جنوبي با هدف اعتﻼي هنر تئاتر و در راستاي
گسترش و توسعه ي اين هنر ارزشي و به منظور ارتقا سطح كمي و كيفي توليدات نمايشي از طريق تاكيد براجراهاي عمومي و
افزايش مخاطبان تئاتر و نيز رشد كيفي آثار نمايشي درجريان اجراهاي متعدد و متعاقبا معرفي بهترين آثار نمايشي به دبيرخانه
دائمي جشنواره بين المللي تئاتر فجر ،سيزدهمين جشنواره تئاتر استان خراسان جنوبي را برگزار مي كند.
ضوابط و مقررات شركت در جشنواره:
-١آن دسته از گروههاي تئاتر صحنه اي كه درفاصله ي زماني پايان آبان ماه  ١٣٩٧تا پايان مهرماه  ١٣٩٨حداقل  ٥اجراي عمومي داشته
باشند ،مي توانند متقاضي حضور در سيزدهمين جشنواره تئاتر استان باشند.

تبصره:١-١

دريافت تعهد اجراي عمومي از گروهها ي متقاضي به منظور انجام اين مهم پس از جشنواره در سال  ١٣٩٨به هيچ وجه پذيرفتني نيست.
-٢تنها مﻼك تاييد اجراي عمومي آثار نمايشي جهت شركت در جشنواره تئاتر استان  ،درج اطﻼعات آثار نمايشي در زمان مقرر در درگاه
جامع سايت ايران تئاتر باذكردقيق زمان و مكان اجراي عموم مي باشد.
-٣بخش رقابتي"مسابقه"جشنواره كه برگزيدگان آن پس از مرحله ي ارزيابي و انتخاب به دبيرخانه ي جشنواره بين المللي تئاتر فجر
معرفي خواهند شد صرفا اختصاص به آثار و نمايش نامه هاي ايراني دارد
تبصره  :٣-١متون اقتباسي منوط به ذكر دقيق مشخصات صاحب اصلي اثر ،نوع اقتباس و بااخذ مجوز از نويسنده ياناشر و مترجم  -به
صورتي كه حقوق معنوي و مادي صاحب اثر حفظ شود -مي توانند در بخش رقابتي حضور پيدا كنند.
-٤ارايه و تحويل مجوز كتبي نويسنده يا ناشر براي اجراي عموم و شركت در جشنواره تئاتر استاني  ١٣٩٨از سوي كارگردان و گروه
متقاضي به دبيرخانه الزامي و ضروريست.
 -٥هركارگردان مختار است كه با يك اثر نمايشي و با انتخاب يكي ازشيوه هاي موجود"شيوه اول و شيوه ی دوم" متقاضي حضور در
جشنواره بين المللي تئاتر فجر باشد.

شيوه اول:
ازطريق شرکت در جشنواره استانی و حضور دربخش برگزيدگان جشنواره های استانی
شيوه دوم:
ارسال تقاضای مستقيم برای حضور در يکی از بخشهای مختلف صحنه ای جشنواره بين المللی تئاتر فجر
-۶نمايش های ارايه شده نبايد قبﻼ توسط همان گروه در هيچکدام از جشنواره های استانی پيشين شرکت کرده باشند.
-٧بازبينی آثار نمايشی متقاضی حضور در جشنواره در زمان تعيين شده از سوی دبيرخانه که هفته ی اول آبان ماه
خواهد بود به يکی از ٢روش داوری :حضوری يا بازبينی فيلم ،براساس تقاضای گروه انجام خواهد شد.
-٨به هريک از آثار راه يافته به بخش مسابقه ی جشنواره ی استانی حمايت مالی به عنوان کمک هزينه ی ورود به
جشنواره اعطا خواهد شد.
-٩چنانچه در هر مرحله از جشنواره از انتخاب آثار تا برگزاری نهايی–تخلفی در هرکدام از موارد ذکر شده برای
شورای سياست گذاری جشنواره اثبات گردد گروه متخلف از حضور در جشنواره يا مراحل باﻻتر منع خواهد شد.
مدارک مورد نياز:
متقاضيان حضور در جشنواره ﻻزم است مدارك ذيل را حداكثر تا تاريخ  ٩٨/٧/٣٠به دبيرخانه جشنواره تئاتر استان مستقر دراداره امور
هنري اداره كل فرهنگ و ارشاد اسﻼمي ارسال نمايند.
الف:فرم تكميل شده شركت درجشنواره و خﻼصه سوابق كارگردان
ب:يك نسخه متن تايپ شده نمايش نامه به انضمام فايل ورد به همراه مجوز كتبي نويسنده
ج:يك حلقه لوح فشرده حاوي فيلم با كيفيت از اجراي عمومي نمايش مورد نظردر شهرستان

بخش مسابقه جنبی:
آثاری که در بستر داستانی خود به فرهنگ بومی يا موضوعاتی چون ايثار و شهادت و و يا شعار سال بپردازند دراين
بخش دراولويت خواهند بود.
بخش مسابقه نما يش نامه نويسی:
عﻼقه مندان متقاضي دراين بخش مي بايست ٣نسخه از آثار خودرا درقالب ورد با فونت  ١٤ميترا به صورت پرينت شده و به همراه يك
حلقه سي دي حاوي متن مورد نظر ارايه دهند.

دراين بخش فقط نويسندگان بومي امكان حضور داشته و هرنويسنده مي تواند حداكثربا  ٣اثر در رقابت اين بخش شركت نمايد.نويسندگان
متقاضي دراين بخش درانتخاب موضوع آزاد مي باشند.
دبيرخانه جشنواره از  ٣اثر برگزيده تقدير به عمل خواهد اورد و با حمايت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسﻼمي خراسان جنوبي از ١٠اثر
انتخابي هيات داوران كتابچه ي نمايش نامه هاي سيزدهمين دوره جشنواره تئاتر را چاپ خواهد كرد.

تقويم اجرايي جشنواره :
مهلت ثبت نام و تكميل فرم  :حداكثر تا پايان مهرماه ١٣٩٨
اعﻼم جدول و شروع بازبيني:مهلت ارسال فيلم يا درخواست بازبيني حضوري حداكثر تا دهم آبان ماه  ١٣٩٨مي باشد.
برگزاري جشنواره ٢٢:لغايت  ٢٤آبان ماه ١٣٩٨
محل برگزاري جشنواره متعاقبا اعﻼم خواهد شد.

نشاني دبيرخانه جشنواره :
استان خراسان جنوبي – بيرجند – خيابان شهيد محﻼتي  ،حدفاصل توحيد ومدرس  ،اداره كل فرهنگ وارشاداسﻼمي خراسان جنوبي
دبيرخانه سيزدهمين جشنواره تئاتراستان تلفن تماس  ٥ -٣٢٣٢٣٢٧٣ :و٣٢٢٢٩٩٦٤

فرم شركت دربخش رقابتي نمايش صحنه اي سيزدهمين جشنواره تئاتر

استان خراسان جنوبي –آبان ١٣٩٨
اينجانب …………………………………بااطﻼع كامل ازمفادمندرج درفراخوان سيزدهمين جشنواره تئاتر استان خراسان
جنوبي و قبول و رعايت كليه شرايط ذكر شده  ،به عنوان كارگردان نمايش ……………………..............به
نويسندگی .............................ازشهرستان …………………… بهنشاني…………:
.....................................وشماره تماس………………………ضمنا ارسال مدارك كامل ذكرشده درفراخوان
"-١يك نسخه از نمايشنامه

 -٢خﻼصه سوابق كارگردان و نمايشنامه درقالب word

 -٣مجوز نويسنده "

متقاضي شركت در بخش مسابقه نمايش صحنه اي هستم.

نام و نام خانوادگي متقاضي :

تاريخ :

امضاء و اثر انگشت :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقا ضاي جناب آقاي  /سركار خانم ........................................................ :بعنوان ............................................ :
در تاريخ ................................:در دبيرخانه ثبت گرديد و مدارك ارائه شده زير مورد تاييد مي باشد :
 -٣مجوز نويسنده
 -٢خﻼصه سوابق كارگردان و نمايشنامه درقالب word
-١يك نسخه از نمايشنامه
نواقص مدارك :
تبصره  :در صورتي كه متقاضي پس از دو هفته از تاريخ ثبت نامه نسبت به رفع نواقص پرونده نمايش اقدام نكند ثبت نام ابطال خواهد شد

نام و نام خانوادگي :

تاريخ دريافت :

امضــاء :

فرم شركت دربخش نمايش نامه نويسي سيزدهمين جشنواره تئاتر
استان خراسان جنوبي –آبان ١٣٩٨

اينجانب …………………………………با اطﻼع كامل ازمفاد مندرج درفراخوان سيزدهمين جشنواره تئاتر استان خراسان
جنوبي و قبول و رعايت كليه شرايط ذكر شده  ،به عنوان نمايش نامه نويس با نمايش نامه ی ................................
ازشهرستان………………بهنشاني………………………………………………………………….:
وشماره تماس………………………ضمناارسال مدارك كامل ذكرشده درفراخوان" -١سه نسخه از نمايشنامه
 -٢خﻼصه سوابق نويسنده

 -٣رضايت صاحب اثر درصورت اقتباس " متقاضي شركت در بخش مسابقه نمايش نامه نويسي

هستم.

نام و نام خانوادگي متقاضي :

تاريخ :

امضاء و اثر انگشت :

درپناه حضرت حق موفق و مويد باشيد.

