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! محترم شمردن ارزش هاي اخالقی  ، برادري . پیام آور دوستی است تئاتر منادي صلح است
،  است جهانیپس تئاتر زبانی ،  و خصلت هاي فطري و برتر انسانی سرشت ذاتی تئاتر است

. زنده ترین وسیله ي ارتباطی  ست براي گفت وگوي فرهنگ ها و تمدن هاا امکان بزرگی
،  ست براي همدلی و هم زبانی انسان معاصر. انسانِ خسته از جنگ و خشونت و نابرادريا

  . انسانِ تشنه ي صلح

اي شکل گرفته و براي  نین انگارهر الف با چتئات بین الملی يایده ي برگزاري جشنواره
بین المللی الف با مجوز وزارت متبوع تنظیم گردیده و جهت  ي سسهوم درنخستین بار

  . برگزاري در کالن شهر تبریز طراحی شده است
   

  نادر برهانی مرند
  دبیر جشنواره

 

  به نام خداوند مهر و صلح 
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 رویکردها و محورها 

 
 براي تولید آثار نمایشی "صلح جهانی  " ایجاد گفتمان فرهنگی با شعار . 

 روایت هنري از موقعیت هاي انسانی کشورهاي درگیرجنگ به ویژه کشورهاي مظلوم از جمله سوریه و فلسطین اشغالی . 

 ي ایران اسالمی رویکرد صلح طلبانه تاکید بر امنیت ایران و و عینی از ثبات ي تصویري شفاف وائهار. 

 ي تالقی شرق و غرب ي شهر تبریز به عنوان نقطهمعرفی توانمندي هاي فرهنگی و هنر. 

  به عنوان پایتخت گردشگري کشورهاي اسالمی 2018ایجاد بسترهاي غنی گردشگري هنري در رویداد تبریز . 

 معرفی توانمندیهاي موسسات فرهنگی و هنري با توجه به عزم جدي متولیان امر در واگذاري امور به بخش خصوصی . 

 اجتماعی همراه با ارتقاء بینش فرهنگی جامعه ایجاد شور و نشاط . 

 بین المللی تئاتر الفي ي برگزاري جشنواره، تکمیل و تجهیز فضاهاي فرهنگی ( تماشاخانه ها ) به بهانه  توسعه . 

 صهیونیست وتقابل با ایجاد ایران هراسی توسط امریکا  ي سیاست  فرهنگی جمهوري اسالمی ایران درتوسعه . 

  احترام به محیط زیست و موضوع صلح با طبیعتتوجه ویژه به .  

  

  ها بخش

  

  ي صحنه ايبخش مسابقه     : الف

  ي نمایشنامه نویسیبخش مسابقه     ب :

  برنامه هاي جنبی           ج :
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  اي  ي صحنهالف) مسابقه

  
 این بخش به صورت رقابتی برگزار می گردد . 

  تولید شده باشند "صلح"آثار متقاضی باید با موضوع .  

  صلح از نگاه جشنواره صرفا پایان کابوس جنگ نیست . رویکرد اصلی موضوعی جشنواره ي الف رسیدن به معانی و تفاسیر
  ها ،گفتگوي ادیان و .. بیعت ، هم زیستی صلح آمیز اندیشه: صلح با ط ، مانند متنوع تر واژه ي صلح است

  انگاره هاي بومی شکل گرفته باشند در اولویت خواهند بود آثاري که بر اساس نشانه ها و .  

  باشند در اولویت خواهند بود .  تولید شدهآثاري که با شیوه هاي اجرایی خالقانه و مبتکرانه  

 ، ستانویسنده و یا دراماتورژ اثر الزامی  ارسال یا بارگذاري مجوز مترجم . 

 معنوي اثر می داندي جشنواره تنها کارگردان را صاحب دبیرخانه . 

  متقاضیان باید با ثبت نام در سایتalefsite.com کد مربوطه را اخذ نموده و همراه با لوح  ، و تکمیل اطالعات مورد نیاز
 . جشنواره ارسال نمایند به دبیرخانه ،  فشرده (دي وي دي) فیلم اثر

 .آثار ارسالی در قالب دي وي دي ارزیابی می شوند 

o  دبیرخانه برخی آثار به صورت زنده بازبینی مجدد خواهند شد. و بنا بر تشخیصدر صورت نیاز  

  است بالمانعاجراي آثار متقاضی این جشنواره در دیگر جشنواره ها از نظر دبیرخانه . 

 . آثاري که به جشنواره راه پیدا می کنند حداقل چهار اجرا در طول جشنواره خواهند داشت 

 داخلی در این بخش حداکثر یک صد میلیون ریال کمک هزینه بر اساس نظر دبیر جشنواره و شوراي ي به آثار راه یافته
  . کارشناسی پرداخت خواهد شد
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 ي صحنه اي جوایز بخش مسابقه 

 

 ي مرد  بازیگر برگزیده 
 ي نقدي به مبلغ چهل میلیون ریالدیپلم افتخار + تندیس جشنواره + جایزه

 ي زن   بازیگر برگزیده 
 ي نقدي به مبلغ چهل میلیون ریالدیپلم افتخار + تندیس جشنواره + جایزه

    کارگردان برگزیده 
 میلیون ریال ادفتي نقدي به مبلغ هدیپلم افتخار + تندیس جشنواره + جایزه

 ي برگزیده   نمایشنامه 
 میلیون ریالل چهدیپلم افتخار + تندیس جشنواره + جایزه ي نقدي به مبلغ 

 ي برگزیده طراح صحنه 
 ي نقدي به مبلغ سی میلیون ریالدیپلم افتخار + تندیس جشنواره + جایزه

  طراح لباس برگزیده 
 ي  نقدي به مبلغ بیست میلیون ریالدیپلم افتخار + تندیس جشنواره + جایزه

  طراح گریم برگزیده 

 میلیون ریالي  نقدي به مبلغ بیست دیپلم افتخار + تندیس جشنواره  +جایزه

   موسیقی برگزیده 
 ي نقدي به مبلغ بیست میلیون ریالدیپلم افتخار + تندیس جشنواره + جایزه

  طراح پوستر برگزیده 
 ي نقدي به مبلغ بیست میلیون ریالدیپلم افتخار + تندیس جشنواره + جایزه
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  ي ملی نمایشنامه نویسیب ) مسابقه

  
  صلح نگارش شده باشندنمایشنامه ها باید با موضوع . 

  شرکت نماید .با دو اثر می تواند  نویس حداکثریک نمایشنامه 

 ي نمایشنامه نویسی دیگري شرکت کرده باشنداثر یا آثار ارسالی نباید در هیچ مسابقه . 

 اثر نباید اقتباسی باشد . 

 بین المللی الف خواهد بود . ي در اختیار موسسهاً حق چاپ نمایشنامه هاي برگزیده انحصار 

  ي بین المللی الف خواهد بود .در اختیار موسسهانحصارا حق اجراي نمایشنامه هاي برگزیده به مدت یک سال 

 با ثبت نام در سایت  متقاضیان جهت شرکت در این بخش بایدalefsite.com فایل  و تکمیل اطالعات مورد نیاز ،pdf 
 ) بارگذاري ( آپلود) نمایند . 16ایز س aninnaz-Bنمایشنامه را با قلم ( 

  متقاضیان از درج نام نویسنده در فایل پی دي اف خودداري نمایند، آثار بر اساس کدهاي ثبت نام بازخوانی و داوري خواهند
 .  شد

 کند .ترجمه  هاي دیگرزبان نویسندگان به  اطالعبا را نمایشنامه هاي برگزیده  جشنواره این اختیار را دارد که  ي دبیرخانه 

 
 

 ي ملی نمایشنامه نویسی جوایز مسابقه 
  
  نفر اول 

 نقدي به مبلغ یک صد میلیون ریالی دیپلم افتخار + تندیس جشنواره + جایزه
  نفر دوم 

 ي نقدي به مبلغ هفتاد میلیون ریالدیپلم افتخار+ جایزه
  نفر سوم 

 میلیون ریالي نقدي به مبلغ پنجاه دیپلم افتخار+ جایزه 
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  هاي جنبی  ج) برنامه
  
 صلح  با رویکرد برگزاري نمایشگاه هنرهاي تجسمی. 

 برگزاري کارگاه هاي آموزشی با حضور مدرسین بین المللی . 

 ي بین المللی تئاتر الفبورسیه ي شرکت کنندگان موفق در کارگاه هاي آموزشی جشنواره توسط مدرسه . 

  به هنرمندان شرکت کننده در جشنوارهاعطاي نشان صلح و دوستی . 

  2018اعطاي نشان سفیران تبریز . 

 برگزاري تور گردشگري زیبایی هاي کالنشهر تبریز . 

 فراهم نمودن بسترهاي الزم جهت ایجاد تاالرهاي گفتگوي هنري و علمی بین هنرمندان شرکت کننده در سطوح مختلف . 

 برگزاري نمایشگاه عکس جشنواره . 

  
  

  شرایط عمومی جشنواره 
  

 به دبیرخانه فیلم اثر  ي دي وي ديچهار نسخهاخذ کد ثبت نام و ارسال  ، ثبت نام در سایت جشنواره ، تکمیل فرم 

 فیلم اجرا می بایست با پست سفارشی یا پیشتاز ارسال شده و کد ثبت نام بر روي پاکت پستی درج شود . 

  ندارد گروه هاي نمایشیمورد رفت و آمد گروه ها به شهر تبریز و حمل دکورستاد جشنواره هیچ گونه مسئولیتی در . 

 خواهد بود جشنواره يبرعهده در زمان برگزاريرفت وآمد  پذیرایی و ، اسکان . 

 کارگردان صورت می پذیرد ي گروه انتخاب و هماهنگی باانتخاب سالن اجراي گروه ها بر اساس نوع کار، مشاوره . 
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  گاه شمار جشنواره 
  

  1397مهر سال  30 : ها ي بخشهمه مهلت دریافت آثار
  1397آبان سال 15اعالم نتایج  : 

  1397آذر سال  4آبان لغایت  27زمان برگزاري جشنواره  : 
  خواهد بود . اختتامیه مصادف با میالد پیامبر صلح و دوستی حضرت رسول اکرم (ص)

  
  

  ارتباط با جشنواره 
  

  021-89789164و  021-89784242 : اینترنتی جشنوارهفکس 
 www.worldpeace.ir:  وبسایت

 info@worldpeace.ir:  پست الکترونیکی

  ، بهمن 29، جنب بیمارستان  بهمن 29بلوار ،  تبریز: دبیرخانه نشانی
  بین المللی الف) ي مجتمع فرهنگی هنري تبریز (موسسه 

  5166617756کدپستی: 
  +98-41-33330600:  تلفن تماس

  
  

در تمامی مراحل   طبیعت با    جشنواره بین المللی الف افتخار دارد که براي صلح
 برگزاري جشنواره از حداقل کاغذ استفاده نماید.


