
  

 

 
 

  

 به نام خدا     

  

[CB.SoDu Fest 2020] 

دیوانه بدن ”سودو“ فستیوال نخستین  

CrazyBody Solo&Duet Festival 

 

دیوانه" بدن" المللی بین آکادمی   

...معاصر جهان "حرکت و بدن" فیزیکال هنرهای ویژه به تئاتر هنر ناب گوهر اعتالی راستای در  

 و مختلف های رشته دانشجویان هنرمند، ورزشکاران رقصندگان، اجراگران، هنرمندان، همه از

آورد. می عمل به دعوت خالق و مستعد مندان عالقه تمامی همچنین  

 حرکت جنگجویان ویژه

  CB SoDu Fest 

کوتاه اجراهای  

دوئت{} نفره دو و{ }سولو نفره تک   

Solo & Duet 

:شامل رشته های  

 –معاصر مایم –موومنت مدرن – آرت پرفورمنس -معاصر حرکت -تئاتر فیزیکال

 هنرهای – بوتو – درام بادی - کالسیک باله -باله مدرن – کالسیک پانتومیم -میمودرام

 فري)آزاد حرکت -آکرویوگا –( معاصر سیرك) آکروباسي –(آرت مارشال) رزمي

 - كاپوئرا– رانینگ فری – پارکور –( بویینگ بي)ای حرفه ایروبیک –( استایل

– سنتی آئینی، نمایشی حرکات -(زورخانه) باستانی ورزش -تریكینگ  
 کوریوگرافی(...بومی بازی) محلی رقص - سماع

🌀 

دیوانه بدن" سودو" فستیوال نخستین  

بدن" آزاد "سیاره و عمیق موضوع با  

کشد. می چالش به را انسان حرکت هنر ی دامنه  



  

 

 
 

 

 

 

اهداف: خالصه  

 هدایت و حمایت با جامعه ذات در نهفته برتر استعدادهای شناخت و کشف *

 درست

 ابعاد و حجم با حرکت نمایشی آثار ی خالقانه تولید و کیفی سطح ارتقای* 

متعارف غیر فضاهای در اجرا با متناسب و کوچک  

 فراگیری و اجرایی هنرهای در عمل و علم مهم عنصر دو به توجه و تأکید *

کوریوگرافی() حرکت طراحی پیچیده اصول  

 خلق با ناخودآگاه ضمیر در حرکتی پردازی بداهه قوه گسترش و تقویت *

خاص های لحظه  

که وار دیوانه روحی با متخصص اجراگر بدن ی جسورانه ی مواجهه*   

 اندیشه و ماندگار جذاب، متفاوت، نو، فضایی آفرینش در را او خواند می فرا 

 آفرین

 پیشکسوتان و جوان هنرمندان مابین های تجربه در ها فرهنگ تبادل و تعامل *

...جهان و ایران در حرکت و بدن اجرایی هنرهای  

 طبیعت، در هنر سالح با صلح برابری دوستی آزادی عشق برای جنگیدن  * 

... انسانیت  

ایجاد و گسترش انرژی های خوب در تمام جهان برای ایجاد انگیزه و  *

 حرکت به سمت بهترین ها

 

 

 

 



  

 

 
 

 

 

 

 " CBSODUFEST دیوانه  " سودو بدن فستیوال

 {So•Du}اجرایی  کلی گروه دو با

 {A,B,C}تخصصی بخش سه در و

شود می برگزار .  

 

 :اجرایی های گروه

۱: SO :   نفره تک {سولو Solo} 

۲DU :   :نفره دو {دوئت Duet} 

 

 

 : SoDuفستیوال های بخش

Crazy • Body • Academy 

(۱.A۲/  اصلی.B۳/   جنبی.Cطرح) 

 

 

 میهمان{/  مسابقهG.G{  قسمت دو به کنندگان شرکت آثار تمامی

 {{Game / Guest شد خواهند تقسیم. 

 



  

 

 
 

    

 

 

• 

 :گروه دو شامل] A اصلی] نخست بخش ️⚫

 معاصر بدن هنر��

 فولکلور و آئینی اجرای��

Contemporary Body Art 

Folklore 

 

•• 

  گروه: شامل دو ] Bجنبی]دوم  بخش️⚫

 خاص اعجوبه��

 سرگرمی و ورزشی هیجان��

Prodigy 

Sport Thrill&Fun 

 

••• 

 :گروه دو شامل ] C طرح] سوم بخش ️⚫

 حرکت اجرای مکتوب طراحی��

 کوریوگرافی-نگاری حرکت��

Written motion design 

Motivation_Choreography 



  

 

 
 

 

 

 

🌀        { دیوانه بدن«سودو» یابی استعداد جایزه }        🌀 

       دریایی( روباز تئاتر آمفی بزرگترین) در اجرا  

      کیش ها آب ی جزیره فارس خلیج آوای مجموعه

 ”’المللی بین های فستیوال در اجرا بهترین حضور و معرفی

 .گردد می اهداء نفیس جوایزی مختلف بخشهای برگزیدگان به آثار، بررسی و داوری از پس

 

 *** 

 

مسابقه بخش سوم دوم، اول، منتخبین  

صلی:ا  

 ( / بازیگر) اجراگر( / کوریوگرافی) حرکت، طراحی( / کارگردانی" )

 ( / فضاسازی) بهترین( / صدا طراحی) موسیقی، بهترین( / اجرا) بهترین

 “ (درخشان استعداد)

 جنبی:

 نمایشی آئینی/  ترکیبی های ورزش/  رزمی هنرهای

 

 طرح:

 (کوریوگرافی/ ) اجرا مکتوب طراحی

 

 هم چاپ به آثار انتخاب شورای رأی طبق  اجرا مکتوب بخش برتر }اثر

 {           .گرفت خواهد تعلق او به( برتر ایده و طرح) جایزه و. برسد تواند می 



  

 

 
 

 

        *** 

حضور: قوانین  

 (یمجاز رسانه فضای در آثار نمایش به توجه با)

 ( دقیقه 10 حداکثر تا دقیقه 5 حداقل) زمان مدت در بایست می ها نمایش( 1

 .گردند ارائه و تنظیم

 (دقیقه 3تا  1 بین کوتاه ویدئو) نخست مرحله در شرکت برای( 2

 .شود ارسال[ اجرا خالصه] 

 هنرهای وسیع نهایت بی چهارچوب به توجه با بایست می آثار تمامی (3

 .گردند تولید نمایشی

 افسانه،تاریخ،اتفاق،مواجهه،ایده،طرح،متن،اقتباس،قصه،داستان،شعر،��

 (پایان میانه آغاز) مفهوم{ محتوا و فرم}... و ،وضعیتموقعیت

 ...پیرامون جهان( آینده حال گذشته)

  و آزاد محیط) فضایی هر با متناسب را خود اجرای توانند می افراد( 4

 .کنند تنظیم پالتوها یا و نمایشی های سالن همچنین و (متعارف غیر

 در که آثار از برخی پذیرش در محدودیتی خاص توانایی و شرایط بنابر) 5

 .نیست باشند شده اجرا گذشته

 .گردد فستیوال بخش یک در شرکت متقاضی تنها تواند می گروه یا فرد هر(6

 است( آزاد اجرا مکتوب طراحی بخش در اثر تعداد ارسال تنها) ��

 و شخصی حریم و انسانی حقوق به احترام) ممنوعه موارد رعایت (7

 (اجراگران گریم و لباس طراحی در پوشش حفظ و اجتماعی

  ورزش و طبیعت فرهنگ، و هنر بزرگ خانواده هنرمندانه همدلی با

 به امید بهترین اتفاق ها.



  

 

 
 

               

*** 

 

 

  SODU Date :سودو  تقویم

۹۹ ماه مرداد پایان تا :آثار ارسال مهلت  

۹۹ ماه شهریور ی نیمه :بازبینی مرحله نتایج اعالم  

 ۹۹ ماه مهر ابتدای :فستیوال اصلی اجرای زمان

 

 

 فستیوال آدرس به بیشتر اطالع کسب و نام ثبت برای لطفا عزیز عالقمندان

 .فرمایند مراجعه «سودو»

 

  :ارتباطی های راه

 

 

 :ایمیل آدرس

CrazyBodyFestival@Gmail.Com 

 (تلگرام: ...)تماس تلفن

989101646105+ 

 :سایت وب

www.CrazyBodyGroup.com 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

:مهم بسیار مراکز های حمایت و همکاری از سپاس  

 آواي مجموعه کیش، آزاد منطقه سازمان گردشگری و هنری-فرهنگی معاونت

 کشور، نمایشی هنرهای انجمن ایران، نمایشی هنرهای کل اداره فارس، خلیج

 ایران... جوانان و ورزش وزارت و تئاتر خانه هنرمندان، خانه

 

 

 

 

:دیوانه بدن «سودو» فستیوال دبیرخانه نشانی  

«دیوانه بدن» حرکت ملی ریحانی آکادمی بهرام پالتو. تهران تئاتر پردیس. تهران  

 

 

  

احترام و سپاس  

خاسب یاسر  

۱۳۹۹ بهار  

 

 


