بسمه تعالی
فراخوان سومین جشنواره سراسری تئاتر اتود
الف ) اهداف جشنواره:
یک /ارتقا و اعتالی هنرهای نمایشی
دو /پیوند و گسترش تئاتر در جامعه
سه /کشف استعدادها و خالقیت های بالقوه هنرمندان
چهارم /ایجاد فضایی مناسب جهت شناسایی و معرفی استعدادهای نوظهور به جامعه هنری

ب ) بخش های جشنواره:
یک /اتود " بازیگری "
دو /اتود " نمایشنامه نویسی "
سه /اتود " طراحی پوسترهای نمایشنامه "
ج ) موضوع جشنواره:
موضوعات اتودها در هر بخش از جشنواره  ،بصورت آزاد می باشد.
موضوع اتودهای اجرایی در بخش های " بازیگری " و " نمایشنامه نویسی " در مرحله رقابتی
جشنواره  ،از سوی هیئت داوران به شرکت کنندگان ارائه می گردد.
ت واحد در اختیار هریک از
در مرحله
رقابتی بخش " پوسترهای نمایشنامه "  ،نمایشنامه ای بصور ِ
ِ
شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت ؛ لذا مالک ارزشیابی در این بخش ،میزان خالقیت هنری و آشنایی
با فنون طراحی در شرایطی یکسان است.
شرایط و نحوه شرکت در جشنواره :
یک .شرکت برای همه عالقمندان و هنرمندان ،آزاد است.
ن معلول و گرو ِه سنی کودک و نوجوان ،توجه ویژه ای دارد)
( دبیرخانه جشنواره ،به متقاضیا ِ
متقاضی شرکت در یکی از بخش های جشنواره باشد.
دو .هر نفر  ،صرفاً می تواند
ِ

سه .تکمیل و ارسال فرم شرکت در جشنواره ،الزامی است.
چهار .ارسال فتوکپی از مدارک شناسایی ،شامل ( کارت ملی – شناسنامه – دو قطعه عکس
پرسنلی  3*4رنگی و تمام رخ )  ،آخرین مدرک تحصیلی و چکیده ای از سوابق هنری.
ن شرکت در بخش اتود بازیگری  ،الزم است که نمونه ای از آثار خود ( ارائه فیلمی از
پنج.کلیه متقاضیا ِ
یک اتود یا اجرای یک اثر نمایشی در فرمت )  mp4را به تعداد سه نسخه همراه با مدارک خواسته
شده به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.
شش .متقاضیان شرکت در بخش های اتود نمایشنامه نویسی و اتود طراحی پوسترهای نمایشنامه ،
میبایست حدأقل یک نمونه از آثار خود ( مانند بروشور یا نمایشنامه ای کامل از سوی نمایشنامه
نویسان ،و بروشور یا پوستری طراحی شده از سوی طراحان ) که به تأیید اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمی شهرستان رسیده باشد ،به تعداد سه نسخه ،همراه با سایر مدارک خواسته شده به
دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.
تذکرات مهم:
یک.به مدارک ارسالی ناقص ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
بایگانی دبیرخانه جشنواره حفظ خواهد شد و مسترد
ارسالی متقاضیان ،در سوابق و
دو .آثار و مدارک
ِ
ِ
نمی گردد.
سه .اتودهای این دوره از جشنواره ،بصورتِ " تک نفره " خواهند بود.
ن اجراء در بخشِ "بازیگری" 5
ف زما ِ
ن شرکت در جشنواره توجه داشته باشند که سق ِ
چهار .متقاضیا ِ
بخش اتود "طراحی پوسترهای
دقیقه ،در بخشِ "نمایشنامه نویسی"  60دقیقه و در
ِ
نمایشنامه"  90دقیقه است.
ن شرکت در بخش اتود "بازیگری" نیازی به لباس خاص  ،گریم و سایر ملزومات صحنه ای
پنج.متقاضیا ِ
ندارند.
ن شرکت در بخش اتود "طراحی پوسترهای نمایشنامه" لوازم و ابزار موردنیاز خود (
شش .متقاضیا ِ
اعم از لپ تاپ ،نرم افزارهای مربوط به طراحی و  ) . . .را به همراه داشته باشند .دبیرخانه جشنواره
تعهدی مبنی بر تأمین لوازم موردنیاز این دسته از متقاضیان نخواهد داشت.
هفت .از آنجایی که بخش های رقابتی و نیز آیین اختتامیه جشنواره  ،طی یکروز ( دوشنبه 96/12/21
)برگزار خواهند شد ،لذا به اطالع متقاضیان (خارج از استان گلستان) که عالقمند به استفاده از کارگاه

های آموزشی جشنواره ( یکشنبه

ن اسکان دارای محدودیت
) 96/12/20هستند ،میرساند :امکا ِ

است .بنابراین دبیرخانه جشنواره ،الزامی جهت ارائه فضای اسکان نخواهد داشت.
گواهی شرکت در جشنواره ارائه
رقابتی جشنواره،
تمامی نفراتِ شرکت کننده در مرحله
هشت .به
ِ
ِ
ِ
خواهد شد.
نه .به تمامی ِنفراتِ پذیرفته شده ی خارج از استان گلستان ،در صورتِ حضور در مرحله رقابتی ،تا
ف 1 /555/055ریال کمک هزینه ی ورود به جشنواره ،پرداخت خواهد شد.
سق ِ
ن جشنواره ( در هر بخش ):
جوایز برگزیدگا ِ
نفر اول  :تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار ،مبلغ  7 /555/555ریال جایزه نقدی
نفر دوم  :تقدیرنامه ،مبلغ 0 /555/555ریال جایزه نقدی
نفر سوم  :تقدیرنامه ،مبلغ 3 /555/555ریال جایزه نقدی
تقویم جشنواره :
اعالم فراخوان شرکت در جشنواره  :یکشنبه 1331 / 15 / 15
آخرین مهلت ارسال آثار و مدارک متقاضیان  :پنجشنبه 1331 / 11 / 11
ن بخش های راابتی  :پنجشنبه 1331 / 11 / 13
اعالم اسامی پذیرفته شدگا ِ
آموزشی جشنواره  :یکشنبه 1331 / 11 / 15
برگزاری کارگاه های
ِ
ی بخش های راابتی جشنواره  :دوشنبه 1331 / 11 / 11
برگزار ِ
ی آیین اختتامیه جشنواره :شامگاه دوشنبه 1331 / 11 / 11
برگزار ِ
نشانی دبیرخانه :استان گلستان .گرگان .اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان .واحد نمایش.
دبیرخانه سومین جشنواره سراسری تئاتر اتود
شماره تماس 51731111515:داخلی 103
از ساعت  3صبح تا 14

