


گزارش صحنه ای کرونا ضرورت توجه به آثار نمایشی در قالب هایی چون تله تئاتر )تئاترهای تلویزیونی( و  گیری ویروس  همه 
) ضبط حرفه ای آثار اجراشده در تاالرهای نمایشی( وعرضه ی آنها در فضای مجازی و شبکه های تلویزیونی را بیش از پیش برجسته 
گسترده تر با مخاطبان و ایجاد ظرفیت های اقتصادی جدید برای آثار نمایشی از طریق عرضه در این  ساخته است. توجه به ارتباط 
گزارش صحنه ای را  قالب ها ، ستاد برگزاری سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر را بر آن داشت تا با مشارکت هنرمندان، بخش تله تئاتر و 
که تولیدات آن با محوریت شبکه های مختلف تلویزیونی به انجام رسیده است، این  کند. به جز تله تئاتر  در این دوره از جشنواره برگزار 

گزارش صحنه ای )ضبط حرفه ای آثار اجرا شده در تاالر های نمایشی ( نیز خواهد داشت. بخش نگاه ویژه ای به 

شرایط تله تئاتر:
کارگردان اثر قابل پذیرش است. کننده یا  1_ در موردآثار تلویزیونی تقاضا از سوی تهیه 

2_ در مورد آثار تلویزیونی ارائه تاییدیه یا مستندات پخش از شبکه های تلویزیونی) سراسری یا استانی( ضروری است.
که در بازه  3_ با توجه به برگزاری مسابقه تله تئاتر برای آخرین بار در بیست و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر )1388(، آثاری 

زمانی اسفند 1388 تا آذر 1399 تولید و پخش شده باشند می توانند متقاضی حضور در این بخش باشند.
4_ بخش تله تئاتر رقابتی خواهد بود.

کارگردان فنی)تلویزیونی(/ نمایشنامه نویس/ بازیگر زن /  کارگردان هنری/  5_ جوائز این بخش شامل تقدیر هیات داوران از برترین: 
کننده)اثر برگزیده( خواهد بود. بازیگر مرد / طراح صحنه و لباس/ موسیقی/ تهیه 

6_ بنا به تصمیم هیات داوران این بخش، امکان افزایش عناوین جوایز وجود دارد.

گزارش های صحنه ای: شرایط 
کننده اثر قابل پذیرش است. کارگردان یا تهیه  1_ در این بخش تقاضا از سوی 
2_ ارائه تاییدیه مستندات اجرای اثر)عمومی یا جشنواره ای( ضروری است.

گرفت. 3_آثار این بخش از منظر وجوه فنی ضبط آثار مورد داوری قرار خواهند 
کرد. 4_ستاد جشنواره از موسسات و سامانه های فعال عرضه آثار تقدیر خواهد 

 ستاد جشنواره حق استفاده از بخش هایی از نسخ تصویری ارسال شده برای ارائه در بسته های تبلیغی و برنامه های اطالع رسانی 
خواهد داشت.

نحوه ارسال آثار:
فرایند تقاضا از طریق سایت جشنواره خواهد بود. اما پیش از آن ضروری است متقاضیان فایل نمایش را با فرمت DVD بر روی 
کد رهگیری در  ج  کنند. با در کد رهگیری دریافت  پنج نسخه DVD از طریق پست یا به صورت حضوری به دبیرخانه ارائه نموده و 
ج نام اثر و نام و نام خانوادگی صاحب اثر  و شماره تلفن همراه بر روی  گیرد. در سایت جشنواره سایر مراحل ثبت تقاضا انجام می 

لوح فشرده ضروری است.

گاه شمار جشنواره:
آخرین مهلت برای ارسال آثار و انجام فرایند ثبت نام:  30 آذر ماه 1399

اعالم آثار راه یافته به جشنواره: 20 دی ماه 1399
اعالم فهرست نامزد های بخش تله تئاتر:   تا اول بهمن 1399

گزارش صحنه ای:   تا قبل از اختتامیه جشنواره  اعالم فهرست نامزد های بخش 
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