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 )کافه/ساحل( شی تئاتر کوتاه ک  یمل  یجشنواره نیمچهارفراخوان 

 به صورت کامل مطالعه شود(  آخر و  ی فراخوان تا صفحه  ، ستیشرکت در جشنواره، در گام نخست الزام   ی)برا 

تئاتر   یجشنواره  یمتوال  یسه دوره  یحاصل از برگزار  یجشنواره با توجه به دستاوردها  رخانهیدب

 یدوره  نی در نظر دارد چهارم  داد،یرو  نیهنرمندان تئاتر کشور از ا  یو استقبال گسترده  شیکوتاه ک

 یفضا  دو در    یبهداشت  ی ها کامل پروتکل  تیبا رعا  ۱۴۰۰جشنواره را در هفته نخست آذر ماه    نیا

 .دینما  برگزار  و در چهار بخش  شی ک  یبای ز  یرهیکافه و  ساحل جز

 جشنواره:  یکردهای اهداف و رو

 .و تئاتر کوتاه  یطیتئاتر مح  گاهیجا  ت یو تقو  تیحما  گسترش،  یتالش برا .1

 ر یغ  ی در فضاها  یشینما  یدادها یو گسترش رو  یو ساحل  ی اکافه  یهاشی به نما  یبخش  تیهو .2

 .متعارف

 ها ها و قهوه خانه اجرا در کافه   ی نهیشیبا پ  یرانیا  یسنت  ی هاش یاز نما  ت یحما .3

اجرا   یرا در حوزه  یتر عیوس  ی که گستره  یو آثار   ییها و اشکال مختلف اجرااز گونه  ت یحما .4

 ی و زبان نو در هنرها  دیهنر جد  ،یانارشتهیب  یکه اجراها   ردیگیم  نسبت به تئاتر مرسوم در بر

 ستیهیبد  ؛ (غیره  و  ی تئاتر کاربرد  و، یآلترنات  ی اجرا  )پرفورمنس آرت،   ، شودیرا شامل م  یشینما

 .باشدیم  زین  یعروسک   یها ش یهنرمندان حوزه حرکت و نما  یبرا  یمناسب  یجشنواره فضا 

 .یش یخالق نما یها دهیها و ااز  طرح   ت یو حما  دیتول .5

 .ش ی ک  رهیتئاتر در جز  یِهنرِ عکاس تیو تقو  ت یحما .6
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 : جشنواره یهابخش

  یاکافه یها شی( مسابقه نماالف

 یساحل یهاشی( مسابقه نماب 

 مکتوب ییاجرا یهادهی ها و ا( مسابقه طرحج

 تئاتر ی( مسابقه عکاس د

   ایهای کافهمسابقه نمایشبخش الف( 
 توانید مشاهده نمائید(می  ماقبل آخر )تصاویر فضای کافه را در صفحه  

 و ضوابط: طیشرا

اثر   بی ترت  قه،یدق  ۱۵باالتر از مدت  آثار  باشد. به    قهیدق  ۱۵حداکثر    دیبا  ی زمان آثار ارسالمدت ( ۱

 .داده نخواهد شد

اجراگر هستند   / گریکه تک باز  برگزیده  هاییشینفر باشد )در نما   ۳از    شیب  دیتعداد افراد گروه نبا (۲

 . (نفر خواهد بود  ۲ زبانی جشنواره حداکثر م

 .وجود ندارد  نی کافه، امکان استفاده از دکور سنگ  یدر فضا  هاشی نما  ی جهت اجرابه   (۳

 .ردیگیصورت م  نیبازب  أتی توسط ه  یشیکامل اثر نما  لمیف  ی تماشا  قیتمام آثار از طر  ی نیبازب (۴
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 : انتخاب  تیاولو

 ی هنر تیفیک  -

 ( ۹۶کافه. )کافه  یاثر با فضا  ییشکل اجرا  ژهی و به و  ییتناسب محتوا -

 ییگراو تجربه  تی خالق  -

 تناسب با اهداف جشنواره  -

  یساحل یهاشیبخش ب( مسابقه نما

 توانید در صفحه آخر مشاهده نمائید()تصاویر فضای ساحل را می

 ط:و ضواب طیشرا

 ، قهیدق  ۲۰  باالتر از مدتبه آثار    ؛باشد  قهیدق  ۲۰  باید حداکثر  ،یارسال  یشیزمان آثار نمامدت (۱

 .اثر داده نخواهد شد  بیترت

اجراگر   / گر یکه تک باز  ییها  ش ی نفر باشد. )در نما  ۴  حداکثر   بخش   نیتعداد کل افراد گروه در ا (۲

 ۳باشد حداکثر    گریباز  ۲که شامل    یی نفر خواهد بود. و اجراها  ۲  زبانیهستند جشنواره حداکثر م

 .(نفر

 .ردیگیانجام م  نیبازب  أتی توسط ه  یشیکامل اثر نما  لمیف  ی تماشا  قیتمام آثار از طر  ی نیبازب (۳
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 ب: انتخا تیاولو

  ی هنر تیفیک  -

 لگونیو ن  عیانداز وسچشم  ،یآن )ساحل شن  ژهیاز امکانات و  یمندساحل و بهره  ی تناسب با فضا -

  .(غیره  فضا و  انسی آمب  ا،یآب در  ا،یدر

 ییگراو تجربه  تی خالق  -

 تناسب با اهداف جشنواره  -

 مکتوب  ییاجرا یهادهیها و امسابقه طرح( بخش ج

یا های خالق نمایشی ویژه فضای کافه  ها و ایدهاین بخش به منظور تولید و اهمیت بخشی به طرح 

 شود.ساحل برگزار و به صورت مجزا داوری می

 :و ضوابط طیشرا

 (.شود   زیپره   یی)از اضافه گو  صفحه نوشته شده باشد ۷حداکثر در   ست یبا  یآثار م (۱

 .شود  پی تا  ۱۶و اندازه قلم     b nazaninو با قلم Pdf  در قالب  فایل ارسالی باید  ( ۲

 نام اثر و نام مؤلف حتماً در صفحه نخست فایل ذکر شود.  ( ۳

در   توانندیمورد نظر را م  لیفا  ،جشنواره  ت یثبت نام در سا نی محترم ح  انیبخش متقاض  ن یدر ا(  ۴

بارگزار نام  بروز مشکل احتمالهمچنین  کنند.    ی فرم ثبت  مربوطه را به شماره   ل یفا  یدر صورت 

 . نماینداپ ارسال  واتس  ق یجشنواره از طر
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 تئاتر یعکاس ید( مسابقه 

ا) ب  نیفراخوان  پ  ۱۴۰۰  مهر  ۲۵  خی صورت مجزا در تارهبخش  اعالن قرار    نیا  وستیمنتشر و در 

 .(ردیگیم

تار  توانندیم  تئاتر  یعکاس  یبه شرکت در مسابقه  مندانعالقه به سا  مهر  ۲۵  خیاز   ت یبا مراجعه 

www.kishtheaterfestival.ir  بخش آگاه شوند  نیا  طیاز شرا  یخبر  ی هارسانه  ق یاز طر  ای. 

 یز: جوا

 س،یشامل تند  یزیجوا  دگانیچهار بخش  ) الف، ب ، ج ، د (  به شکل مجزا به برگز  در

 .گرددیاهدا م ینقد زهیو جا ریافتخار، لوح تقد پلمید

 ی:عموم طیشرا

نسخه از اثر خود را در   ۴بخش کافه و ساحل به منظور حضور در جشنواره الزم است    انی متقاض  ـ

 .ندیجشنواره ارسال نما  رخانه یدبآدرس  به   DVD قالب

رعا  ان یمتقاض باشند  داشته  توجه  ز  ت یمحترم  لوح   ریموارد  تمام  شما   یارسال  یفشرده  ی هادر 

 .ندارد  ها لمیف  ینیبازب  یبرا  ی تعهد  چ یه  رخانهیدب  صورتنیا  ر ی. در غستیالزام

 . نوشتن نام اثر(  ۱

 .و کارگردان  سندهینو  ینوشتن نام و نام خانودگ(  ۲

 .ساحل(  )کافه/   د یحضور در آن هست یکه متقاض  ینوشتن بخش(  ۳

 

http://www.kishtheaterfestival.ir/
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 ایاما از هر کارگردان    ند یجشنواره شرکت نما یها بخش  یدر تمام  توانندیم   زیعز  انی متقاض  -

 .خواهد شد  رفتهیاثر پذ  کی  مولف صرفاً

انتخاب   تیو اهداف جشنواره در اولو  کرد یآزاد است اما آثار متناسب با رو موضوع جشنواره کامالً   -

 .خواهند بود

 .سته اجشنوار  طیشرا  هیکل رفتن یشرکت در مسابقه و ارسال اثر به منزله پذ -

 شرکت کرده باشند.  زین  ی گرید  یها در جشنواره  نیاز ا  شیپ   توانندیم  یآثار متقاض   -

 ه: جشنوار رخانهیتعهدات دب

 یش.ک  رهیبه جز  مای رفت و برگشت هواپ  طیبل  هیته(  ۱

 .افراد گروه  ییرایاسکان و پذ  ن یتأم (۲

 . محل اقامت و مکان اجرا  ن یرفت و برگشت ب  س یسرو  نی تأم(  ۳

 .در روز آخر جشنواره  رهی گشت جز  گانیتور را  ( ۴

 :گاهشمار جشنواره

 ۱400اعالم فراخوان: مردادماه  -

 ۱400ماه وریشهر اولجشنواره: از  تیشروع ثبت نام در سا  -

 ( یمهرماه )بجز بخش عکاس  5و ارسال آثار:  تینام درسامهلت ثبت نیآخر -

 ماهمهر ۲5 یانتشار فراخوان بخش عکاس  -

 ماهبانآ  ۱5: ینیبازب جیاعالم نتا -

 ۱400آذرماه ی اول جشنواره: هفته یبرگزار -
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 ه:رخانینحوه ثبت نام و ارسال آثار به دب

ثبت   نه یفرم و پرداخت هز  ل یپس از تکم   ۱۴۰۰  وریشهر  ۱  خ یاز سراسر کشور از تار  ان یمتقاض  ی تمام

 لم ی، فیری کد رهگ  افتیدر  و   ( www.kishtheaterfestival.ir)ی  جشنواره به نشان ت ینام در سا

 رخانه ی( به دبشتازیپ  ا ی  پاکسیپست )ت  نیترعیشده خود را با سر  نتیپر  یها دهینسخ ا  ای  یشیآثار نما

 . ندیجشنواره ارسال نما

فرم   ل یپس از تکم   ستیبایو م   باشند یثبت نام معاف م  نه یاز پرداخت هز  شوند ی: هنرمندان کتبصره

 .دهند  لیتحو  رخانهیبه دب  جشنواره، آثار خود را شخصاً  تیثبت نام در سا

 

 : رخانهیدب آدرس

مشیک اند  ، ییسنا  دانی.  کمیل،  شه،یبلوار  فرهنگ  خیابان  معاونت  بساک،   ی اجتماع  ی ساختمان 

  . شیتئاتر کوتاه ک  یجشنواره مل رخانهیدب ،یامور هنر   تیریمد ش،یساختمان منطقه آزاد ک

 ارتباط با دبیرخانه: 

www.kishtheaterfestival.ir 

۰۹۳۰۹۱۶۶۹۵۶تماس:   شماره  
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 ملی  مین جشنواره چهار 

 ش ـاه کیـر کوتـتئات
 احل(ـافه/ سـ)ک

 1400اه ـآذرم

 


