فراخوان چهاردهمين جشنواره تئاتر استان خراسان جنوبي
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسﻼمي استان و انجمن هنرهاي نمايشي خراسان جنوبي برگزار مي كند.
براي خلق تجربه هاي نوين در عرصه هنرهاي نمايشي با نگاه نو و خﻼق ،با تاكيد و تمركز بر توليد و
اجراي عمومي آثار و گسترش دايره مخاطبان آثار نمايشي و با نگاه به چشم انداز توليدات يكساله
هنرمندان تئاتر استان و با توجه به تمام محدوديت هاي ايجاد شده براي مقابله با كرونا ،چهاردهمين
جشنواره تئاتر استان خراسان جنوبي برگزار خواهد شد.
محور هاي مورد تاكيد:
موضوع نمايش هاي حاضر در جشنواره آزاد بوده و مﻼك انتخاب آثار كيفيت آن مي باشد ،اما ستاد جشنواره بر خود
ﻻزم مي داند محورهاي زير را مورد تاكيد قرار دهد.
فرهنگ ايثار ،شهادت ،مقاومت و موضوعات مرتبط با مفاهيم ديني و قرآني
آسيب هاي اجتماعي)طﻼق ،اعتياد ،كودكان كار ،زن و خانواده(
بهره گيري از مفاهيم و جلوه هاي تاريخ ،فرهنگ و ادبيات غني ايران
توجه به فرهنگ عامه و ارزش هاي بومي ،تاريخي و ادبي استان
با توجه به مقارن شدن جشنواره با چهليمن سالگرد دفاع مقدس ،آثاري كه به اين موضوع بپردازند به صورت ويژه از
سوي ستاد جشنواره و نهادها و ارگان هاي مرتبط تقدير خواهند شد.
مقررات جشنواره:
جشنواره به صورت رقابتي برگزار مي شود و برگزيدگان آن به دبيرخانه سي و نهمين جشنواره تئاتر فجر معرفي
خواهند شد.
جشنواره تئاتر استــاني صــرفاً مختص به آثار نمايشي توليد شده هنرمندان استان خراسان جنوبي كه اجراي
عمومي آنها به انجام رسيده ،و يا از هيات نظارت بر نمايش استان مجوز اجرا دريافت نموده و تعهد اجرا داده است،
خواهد بود .لذا گروه هايي كه حد فاصل زماني پس از اتمام جشنواره تئاتر استاني ) از  ٢٥آبانماه  ٩٨تا ٢٥آبان ماه
 (٩٩آثار خود را توليد و حداقل تعداد  ٥نوبت اجراي عمومي داشته اند و يا تعهد اجرا دارند ،مي توانند متقاضي
حضور در جشنواره تئاتر استان باشند .بديهي است ستاد جشنواره تمام تﻼش خود را انجام خواهد داد تا در

شهرستان هايي كه وضعيت قرمز به خاطر كرونا وجود دارد ،از روش هاي تعهد اجرا به جاي اجراي عموم استفاده
نمايد.
تنها مﻼك تاييد اجراي عمومي آثار نمايشي ،درج اطﻼعات آثار در درگاه جامع سايت ايران تئاتر مي باشد .لذا از
تمامي گروه هاي نمايشي درخواست مي شود اطﻼعات دقيق اجراهاي خود را در اين درگاه بارگزاري نمايند و
طبيعي است استناد ستاد جشنواره نيز به خبر درج شده در اين درگاه خواهد بود.
نمايش هاي حاضر در جشنواره بايد از متون نويسندگان ايراني استفاده كرده باشند و ستاد جشنواره استفاده از
متون نويسندگان بومي استان را مورد تاكيد قرار مي دهد.
متون اقتباسي)آداپته شده ايراني( منوط به ذكر دقيق مشخصات صاحب اصلي اثر و نوع اقتباس مي توانند در
بخش رقابتي جشنواره حضور يابند.
ارايه مجوز نويسنده يا ناشر براي اجراي عموم و شركت در جشنواره از سوي گروه به دبيرخانه جشنواره الزامي
است.
هر كارگردان مي تواند با يك اثر نمايشي و با انتخاب يكي از دو شيوه ارايه شده )مستقيم ،جشنواره استاني(
متقاضي حضور در جشنواره تئاتر فجر باشد.
هيچ يك از اعضاي شوراي سياست گذاري ،هيأت انتخاب آثار ،داوران ،دبير جشنواره  ،مدير اجرايي و ديگر
مديران بخش هاي مختلف جشنواره نبايستي به عنوان كارگردان ،نويسنده ،بازيگر ،مدير گروه يا هر عنوان ديگري
در گروه هاي جشنواره حضور داشته باشند.
چنانچه در هر مرحله اي از انتخاب آثار و يا برگزاري جشنواره ،مغايرتي با مفاد شيوه نامه و فراخوان منتشر شده
و ضوابط جشنواره اثبات گردد ،گروه نمايشي از حضور و ادامه در جشنواره حذف و تمامي مسئوليت ها به عهده
متقاضي خواهد بود.
به گروه هاي راه يافته به جشنواره ،بر اساس حجم دكور ،لباس ،تعداد بازيگران و عوامل اصلي نمايش و كيفيت آثار و به
تشخيص ستاد برگزاري جشنواره تا سقف پنجاه ميليون ريال به عنوان كمك هزينه پرداخت خواهد شد.
شركت كنندگان در جشنواره با ارسال اثر خود و تكميل فرم درخواست حضور در جشنواره  ،متعهد و ملتزم مي
شوند كليه قوانين و سياست هاي جشنواره را پذيرفته و در هيچ مرحله اي بويژه داوري حق اعتراض و استنكاف از
سياست هاي اعﻼمي نداشته باشند.
شرايط و مراحل انتخاب آثار:
بازبيني و انتخاب آثار متقاضي شركت در جشنواره از روي فيلم اجرا برروي لوح فشرده انجام خواهد شد.

نكات قابل توجه در خصوص ضبط تصويري آثار نمايشي
در صورت اجراي عمومي ،فيلم اثر ،از اجرايي كه تماشاگر حضور دارد ضبط شود.
فيلم اثر مي تواند با يك دوربين و يا بيشتر ضبط شود اما نبايد تداعي تئاتر تلويزيوني كند.
براي باﻻ بردن كيفيت صداي نمايش و واضح بودن ديالوگ بازيگران ،بهتر است در هنگام ضبط  ،سطح صداي
موسيقي يا افكت پائين تر از سطح صوتي ديالوگ ها باشد.
براي ارسال فيلم تئاتر بر روي  DVDيا فلش مموري  ،پيشنهاد مي شود از فرمت DVD playerاستفاده شود
تا هم در دستگاه هاي خانگي و هم در رايانه قابل مشاهده باشد.
در تصوير برداري با يك دوربين مونتاژ انجام نشود تا منعكس كننده رويداد كامل اجراي نمايش در روي
صحنه باشد.
مدارك ﻻزم جهت شركت در جشنواره:
تكميل فرم تقاضا و ثبت نام در جشنواره)فرم شماره يك(
كارگردانان محترم در هنگام تنظيم و ارائه فرم درخواست)فرم شماره (١دقت ﻻزم براي درج دقيق مشخصات
كامل گروه ،شماره تماس و آدرس ايميل را به عمل آورند .اين فرم مﻼك برنامه ريزي هاي بعد و دعوت از گروه خواهد
بود.
سه حلقه فيلم اجراي عمومي نمايش بر روي لوح فشرده
تائيديه اجراي عمومي يا تعهد اجرا از اداره كل فرهنگ و ارشاد اسﻼمي استان يا ادارات شهرستان هاي استان
يك نسخه چاپ شده از خبر اجراي عمومي درج شده در پورتال تئاتر استان در صورت اجراي عمومي
يك حلقه لوح فشرده حاوي فايل  wordنمايشنامه و پنج قطعه عكس با كيفيت از اجراي نمايش ،يك قطعه
عكس و بيوگرافي كارگردان
مجوز كتبي نويسنده يا ناشر و يا مترجم مبني بر رضايت حضور اثر در جشنواره )اين مجوز براي آثار اقتباسي نيز
شامل مي شود(.
تقويم برگزاري جشنواره:
آخرين مهلت ثبت نام و تقاضاي حضور در جشنواره  ٣٠مهرماه ١٣٩٩
زمان بازبيني  :از  ٢٠آبانماه ١٣٩٩
برگزاري جشنواره ٢٨ :تا ٣٠آبان ماه ١٣٩٩

ستاد برگزاري جشنواره براي آنچه كه تضمين حداكثري در برگزاري جشنواره مي داند و به پاس تمام
گروه هايي كه در شرايط كنوني با آماده سازي يك اثر نمايشي مخاطرات موجود را به جان خريده اند و
براي برگزاري جشنواره زحمت كشيده اند شيوه برگزاري جشنواره را به شكل زير در نظر گرفته است.
براي رعايت تمام قراردادهاي بهداشتي از حضور مخاطب جلوگيري شده و فقط در صورت امكان هيات داوران در
اجرا حضور خواهند داشت و مخاطب از طريق بسترهاي مجازي مي تواند اجرا را دنبال كند.
در صورت عدم امكان حضور داوران در اجراي زنده داوري آثار به صورت فيلم انجام خواهد شد.
جهت در اختيار قرار گرفتن امكانات يكسان و مساوي در اختيار تمام گروه هاي حاضر در جشنواره گروه
تصويربرداري از نمايش ها از سوي ستاد جشنواره معرفي و براي همه گروه ها توسط يك گروه واحد ،تصوير برداري
انجام خواهد شد.
با توجه به اينكه تصويربرداري آثار با سه دوربين و فقط از يك اجرا پيوسته صورت خواهد گرفت ،در صورت تمايل و
اعﻼم كتبي كارگردان  ،كارگرداني هنري براي تصويربرداري به عهده شخصي كه كارگردان گروه معرفي مي كند
واگذار خواهد شد.
زمان و مكان تصويربرداري با هماهنگي گروه در بازه زماني  ٢٥لغايت  ٢٨آبان ماه صورت مي گيرد و نمايش فقط در
بازه زماني جشنواره در بسترهاي اينترنتي قابل مشاهده براي عموم مي باشد.
همچنين ستاد برگزاري جشنواره از تمامي گروه هاي حاضر در جشنواره خواهشمند است ضمن رعايت تمام اصول
بهداشتي گوشزد شده در قراردادهاي بهداشتي براي مراحل مختلف تمرين ،از استفاده بازيگر مشترك يا عوامل
مشترك در گروه ها استفاده ننمايند تا با حفظ فاصله گذاري حبابي بين گروه هاي نمايش بتوان موارد احتياطي را
بيشتر رعايت كرد.

نشاني دبيرخانه:
استان خراسان جنوبي ،بيرجند ،خيابان شهيد محﻼتي ،حد فاصل خيابان توحيد و مدرس ،اداره كل فرهنگ و ارشاد
خراسان جنوبي ،دبيرخانه چهاردهمين جشنواره تئاتر استان خراسان جنوبي
تلفن تماس٣٢٣٢٣٢٧٣- ٣٢٢٢٩٩٦٥ - ٣٢٢٢٩٩٦٤ :

