


صــلح کلید واژ هي زندگی ســت. در غیاب این مفهوم 

متعالی ست که انســـان معاصر در روزگار پر تالطم، از 

معنا تهی تر شـده و از حقیقت دورى مى گزیند. بحران 

هاي پیچید هي امروز، محصــــول این فقدان بزرگند. 

انســــان امروزي مدام در نبرد است ، نبرد با همنوع، با 

طبیعت، با خویشــتن حتی! و هنر در این میانه فرصتی 

اسـت براي یادآوري این مهم که کلید واژ هي سـعادت 

بشري- صلح- گم شده است.

هنـر یادمان مـی آورد که زیاده خواهـی آدمـی جـز به 

تباهی خود و دیگري نمی انجامد و تئاتر رسـاترین هنر 

در ستایش حقیقت و زندگی است.

ـ هي بین المللی تئاتر الف  افتخاردارد که دومین  موسس

دور هي جشــــنواره ي بین المللی تئاتر الف را در تبریز  

برگزار کرده و با همت و شـــــــور آفرینی هنرمندان 

عرص هي تئاتر صلح را برصحن ه هاي تئاتر جان بخشد.

در روزگاري که کشـــورهاي جن گطلب، سنگی نترین 

بودج هها را براي تجهیز زرادخان ههاي خود اختصـــاص 

م یدهند و سیاس تمداران، دانشــمندان را براي ساخت 

سال حهایی هر چه کشــــــند هتر استخدام م یکنند، در 

روزگاري که زیاد هخواه یهاي بشـــر، طبیعت را هر چه 

بیشـــتر نابود م یکند، و در روزگاري که آتش خشـــم، 

زندگی کوچک و بزرگ و زن و مرد را م یسوزاند، سـخن 

گفتن از صلح، یک وظیف هي انسان یست.

ـ هي بی نالمللی الف، جشـنوار هي بی نالمللی تئاتر   موسس

الف را با رویکرد صــــلح جهانی، در راســــتاي همین 

وظیف هي انسانی برگزار م یکند تا هنرمندان تئاتر ایران و 

جهان، از هر رنگ و نژاد و زبان، فرصـتی براي ســخن 

گفتن از صلح بیابند.

دومین دور هي این جشنواره در حالی در کال نشهر تبریز 

برگزار م یشود که برگزارکنندگان آن افتخار دارند، نداي 

صــل  حطلبی هنرمندان را، رســـاتر از دور اول به گوش 

جهانیان برسانند.

هومن بیگ نژاد
رئیس جشنواره

نادر برهانی مرند
دبیر هنري جشنواره



رویکردها و محورها :

1- ترویج مهدویت وتبیین فلسفه ي انتظارموعود(ع) به عنوان کالن دیدگاه بشري در جهت استقرار وگسترش صلح 

جهانی

2- نگاه موشکافانه به مفهوم صلح با دامنه ي معنایی و تفسیري وسیع درزندگی ورفتارهاي اجتماعی

3- ارائ هي تصویري شفاف از رویکرد صلح طلبان هي ایران اسالمی در قالب آثار نمایشی

4- معرفی توانمندیهاي فرهنگی و هنري کالنشهر تبریز به عنوان نقطه ي تالقی شرق و غرب 

5- ایجاد بسترهاي غنی گردشگر هنري کالنشهر تبریز

6-تداوم حضور موسسات فرهنگی و هنري با توجه به اصل 44 قانون اساسی در واگذاري امور به بخش خصوصی

7- ارائه تصویر عینی از ثبات و امنیت ایران سرافراز 

8- ایجاد شور و نشاط اجتماعی همراه با ارتقاء بینش فرهنگی جامعه

9- توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهاي فرهنگی ( تماشاخانه ها ) به بهانه ي برگزاري جشنواره توسط بخش خصوصی

تبریز -10- بستر سازي براي شکل گیري جشنوار هي بین المللی فراگیر منطقه اي قفقاز، با مرکزیت ایران

بخش ها :

الف : بخش مسابق هي نمای شهاي صحن هاي

ب: بخش مسابق هي نمایشنام هنویسی

ج: بخش جنبی



الف) مسابق هي نمای شهاي صحن هاي

 شرایط و مقررات :

1- این بخش به صورت رقابتی برگزار می گردد. 

2- آثارمتقاضی الزاما باید با موضوع صلح جهانی تولید شده باشند .

3- متقاضیان باید با ثبت نام در سایت                           و تکمیل اطالعات مورد نیاز، کد مربوطه را اخذ نموده و 

همراه با لوح فشرده (دي وي دي) فیلم اثر، به دبیرخانه ارسال نمایند.

4- اجراي آثار متقاضی این جشنواره در دیگر جشنواره ها از نظر دبیرخانه بالمانع است.

5- آثار پذیرفته شده بسته به نظر دبیرخانه ملزم به دو تا چهار اجرا در جشنواره هستند .

6- اجراهاي برگزید هي گروه داوران و منتقدین جشــــــنواره جهت اجراي عمومی (با قراردادي جداگانه)  از طرف 

موسسه ي بین المللی الف در طول سال به شهر تبریز دعوت خواهند شد.

7- به گروه هاي شرکت کنند هي ِایرانی خدمات اسکان و پذیرایی ارایه نم یگردد.

8- پنجاه درصد فروش بلیط هر اجرا به گروه تعلق خواهد گرفت.

9- به آثار راه یافت هي ایرانی حداکثر یکصــد میلیون ریال کمک هزینه بر اساس نظر دبیرخان هي جشــنواره پرداخت 

خواهد شد.

10- به گروه هاي بومی استانی حداکثر پنجاه میلیون ریال کمک هزینه پرداخت خواهد شد.

جوایز بخش مسابق هي نمای شهاي صحنه اي :

- بازیگر برگزید هي مرد                                                 دیپلم افتخار + تندیس جشنواره + جایزه ي نقدي به مبلغ 40 میلیون ریال

- بازیگر برگزید هي زن                                                  دیپلم افتخار + تندیس جشنواره + جایزه ي نقدي به مبلغ 40 میلیون ریال

- کارگردان برگزیده                                                      دیپلم افتخار + تندیس جشنواره + جایزه ي نقدي به مبلغ 50 میلیون ریال

- نمایشنامه ي برگزیده                                                 دیپلم افتخار + تندیس جشنواره + جایزه ي نقدي به مبلغ 35 میلیون ریال

- طراح صحنه ي برگزیده                                               دیپلم افتخار + تندیس جشنواره + جایزه ي نقدي به مبلغ 15میلیون ریال

- طراح لباس برگزیده                                                   دیپلم افتخار + تندیس جشنواره + جایزه ي نقدي به مبلغ 15 میلیون ریال

- موسیقی برگزیده                                                       دیپلم افتخار + تندیس جشنواره + جایزه ي نقدي به مبلغ 15 میلیون ریال

alefsite.com



ب ) مسابق هي نمایشنامه نویسی

شرایط و مقررات :

1- تنها نمایشنامه هایی مورد داوري قرار می گیرندکه با موضوع صلح جهانی نگاشته شده باشند.

2- یک نمایشنامه نویس حداکثر با دو اثر می تواند در این بخش شرکت نماید .

3- اثر نباید اقتباسی باشد.

تبصره: مراد از اقتباس از نظر این دبیرخانه، صرفا اقتباس از رمان و داستان کوتاه و بازخوانی نمایشنامه است. 

4- اثر یا آثار ارسالی نباید در هیچ مسابقه ي نمایشنامه نویسی حائز رتبه شده باشند. 

5- حق چاپ نمایشنامه هاي برگزیده انحصارا در اختیار موسسه بین المللی الف خواهد بود .

6- حق اجراي نمایشنامه هاي برگزیده به مدت دو سال در اختیار موسسه بین المللی الف خواهد بود .

7- متقاضـیان باید جهت شـرکت در این بخش با ثبت نام در ســایت                      و تکمیل اطالعات مورد نیاز، فایل         

نمایشنامه را با قلم (                     فونت 16 ) بارگذاري ( آپلود) نمایند .

جوایز مسابقه ي ملی نمایشنامه نویسی 

- نفر اول      دیپلم افتخار + تندیس جشنواره + جایز هي نقدي به مبلغ شصت میلیون ریال

- نفر دوم      دیپلم افتخار + تندیس جشنواره + جایز هي نقدي به مبلغ چهل میلیون ریال

- نفر سوم     دیپلم افتخار + تندیس جشنواره + جایز هي نقدي به مبلغ سی میلیون ریال
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ج) بخش جنبی 

1- برگزاري نمایشگاه عکس و پوستر با رویکرد صلح جهانی

2- برگزاري همایش هاي علمی و کارگاه هاي آموزشی با حضور مدرسین بین المللی



شرایط عمومی ثبت نام

1- ثبت نام در سایت جشنواره (                     ) ، تکمیل فرم، اخذ کد ثبت نام و ارسال شش نسخه دي وي دي فیلم اثر

2- فیلم اجرا می بایست با پست سفارشی یا پیشتاز ارسال شده و کد ثبت نام بر روي دي وي دي درج شود.

3- انتخاب سالن اجراي گروه ها بر اساس نوع کار، بعد از هماهنگی با کارگردان، توسط گروه انتخاب جشنواره صورت 

می پذیرد .

گاه شمار جشنواره 

مهلت دریافت آثارصحنه اي : 15 آبان  1398

اعالم نتایج آثار صحنه اي : 30 آبان  1398

مهلت بارگذاري آثار متقاضی در بخش نمایشنامه نویسی: 10 آبان 1398

زمان برگزاري جشنواره : 9 تا 14 آذر  1398

اختتامیه مصادف با میالد امام حسن عسگري (ع) برگزار خواهد شد.
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واره ارتباط با جشـن

 

وبسایت: 

پست الکترونیکی: 

آدرس دبیرخانه : 

تبریز بلوار 29 بهمن، جنب بیمارستان 29 بهمن، مجتمع فرهنگی هنري تبریز 

(مو سسهي بین المللی الف)

(+98 21) 89 78 42 فکس اینترنتی: 42

(+98 41 ) 33 33 تلفن تماس:     0600

جشـــنوار هي بی نالمللی الف در این دوره نیز براي صلح با 

طبیعت در تمامی مراحل برگزاري جشنواره از حداقل کاغذ 

استفاده خواهد نمود.

www.alefsite.com

festival@alefsite.com
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