
  "فراخوان"
 

  با شعاررا مجازی تئاتر کاغذی دومین جشنواره پردیس تئاتر تهران 

 «جامعهشادی و نشاط در » 

 ؛برگزار می کند 

 راستای پویا نگهو نیز در 19 –با عنایت به آغاز فعالیت های اجتماعی به سبب نظارت و کنترل بر بیماری کوئید 

 یمامبارک یون همکاریبا  ، پردیس تئاتر تهران کاغذیتئاتر ارتقاء کیفی نیز تئاتر و هنرداشتن جریان مردمی 

نواره جهت شرکت در این جشان به این هنر عالقمندکلیه از  شعبه ایران( -نمایشگران عروسکی اتحادیه بین المللی )

 .آثار خود را متناسب با شرایط اعالم شده در فراخوان ارسال نمایند به عمل می آورددعوت 

 

 تئاتر کاغذی چیست؟ 

 حتما می پرسید تئاتر کاغذی چیست. پس توضیحات زیر را بخوانید؛

انگیز نمایش عروسکی است که عروسک ها و دکور آن از کاغذ و تئاتر کاغذی یکی از شیوه های جذاب و هیجان 

 )مدرن(عروسک ها گاهی حالت تخت و گاهی به صورت حجمی. در این شیوه مقوا ساخته و رنگ آمیزی می شود

 ساخته می شوند. 

ترسی با استفاده از ابزار در دس و دوستانتانی توانید به تنهایی یا با همکاری بنابراین برای اجرای تئاتر کاغذی م

 .ارسال نمائیدو فیلم آن را برای ما ارید، نمایش خود را تولید ، اجراء د اختیارکه در 

اگر میخواهید بیشتر درباره ی تئاتر کاغذی و چگونگی شرکت در جشنواره بدانید به سایت ما به آدرس 

istheater.irwww.pard.پردیس تئاتر تهران ( سری بزنید ( 

  

https://www.ilna.news/fa/tags/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
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 :شرایط ارسال آثار

 شرکت کنید.دومین جشنواره مجازی تئاتر کاغذی شما دعوت می کنیم تا درازعزیزان گرانقدر، 

ایت رای شما در سکافیه شما دکور و شخصیت عروسکی نمایش خود را بسازید و پس از دیدن فیلم آموزشی که ب

 .ارسال نمائیدء و برای ما تئاتر کاغذی را اجرا قرار داده ایم،زیر آدرسجشنواره به 

 

:برای اینکه فیلم با کیفیتی برای ما بفرستید الزم است به نکات ذیل توجه کنید 

می توانید از همکاری والدین و دوستان خود نیز بهره مند  ان عزیزشما  در بخش کودک و نوجوان  -

 شوید.

 تصویر برداری الزم نیست .رعایت اصول حرفه ای  -

 ( آثار خود را برای ما ارسال کنید. 09351005990واز طریق پیام رسان واتساپ به شماره) -

 محدودیتی در تعداد آثار ارسالی وجود ندارد. -

 می گردد.آثار تولیدی بر اساس ضوابط و مقررات جشنواره تولید  -

 امکان پذیر است. ضبط ویدئوها با یک دوربین ساده و یا موبایل با کیفیت -

 ویدئو ها باید از کیفیت مناسب صدا ، نور و تصویر برخوردار باشد . -

 دقیقه باشد.4تا 2مدت زمان اجرای تئاتر کاغذی شما باید بین  -

 آثاری که پیش از این در جشنواره های مشابه حضور داشته اند، ندارد دریافتمحدودیتی برای  دبیرخانه -

 از پذیرش آثار سال گذشته معذور است و حتما باید کار جدید تهیه و ارسال گردد. ولیکن

 .از اجرای تئاتر کاغذی خود با موبایل و به صورت افقی فیلم بگیرید -

 )دوربین را ثابت نگه دارید و ازلرزش آن خودداری نمائید( -

 ضبط شود.در مکانی خلوت فیلم برداری کنید تا صدای نمایش شما به خوبی ترجیحا  -

 هاییلمف و باشند تدوین و کات بدون برداشت، تک  شده ضبط آثار که شودمی تاکید بزرگسال بخش در -

 .شوندمی خارج رقابت دور از ،جشنواره مقررات از خارج و شده تدوین

 :خیلی خیلی مهم 

به و قبل از شروع نمایش به مدت دو ثانیه نوشته A4 الزم به ذکر است مشخصات ذیل را در یک برگه 

 جلوی دوربین نمایش دهید: عنوان شناسنامه اثر

 نام نمایش  -

 گروه یا خانواده نام و نام خانوادگی سرپرست  -

  شرکت کنندگاننام و سن  -

 خانواده گروه یا شماره تماس سرپرست  -



 :محورهای موضوعی

 ی کرونا(کرونا را شکست می دهم )روش های پیشگیری از بیمار -

 اصالح الگوی مصرف  -

 مهربانی  -

 انتخاب کرده و تئاتر کاغذی آن را اجرا کنید. کهن یک قصه کوتاه از کتاب های داستانی  -

 خاطرات مدرسه )از یکی از خاطرات شیرین و با مزه مدرسه خود تئاتر کاغذی بسازید( -

 اداب و رسوم و آئین های مردم ایران  -

 :جوایز

 بخش کودک و نوجوان : 

 ریال اهداء خواهد شد.000/000/10هر یک مبلغ ضمن اهداء لوح تقدیر به گروه اول : به ده ویدئو اول  -

 ریال اهداء خواهد شد. 000/000/7مبلغ ضمن اهداء لوح تقدیر به هر یک ویدئو دوم  نهگروه دوم : به  -

 .ریال اهداء خواهد 000/000/5مبلغ ضمن اهداء لوح تقدیر به هر یک ویدئو سوم  هشتگروه سوم : به  -

 شد.

 :بخش بزرگسال 

 ریال  000/000/30نفر اول : لوح تقدیر و مبلغ  -

 ریال 000/000/20نفردوم : لوح تقدیر و مبلغ  -

 ریال 000/000/10نفر سوم : لوح تقدیر و مبلغ  -

 

 :تقویم جشنواره

 www.pardistheater.irجشنواره به آدرس به صورت مجازی در صفحه رسمی جشنواره  اسامی برگزیدگان

 با خبر شوید. بال کنید تا از اخبار این جشنوارهحتما این صفحه را دن الم می شود.اع

 دی ماه 20آبان الی 24مهلت ارسال آثار:  -

 دی ماه  21دی الی  20زمان بازبینی آثار:  -

 دی ماه  23الی  22داوری نهائی آثار:  -

 دی ماه 25اختتامیه مجازی:  -

 دی ماه  30الی  27اهداء جوایز:  -

 

http://www.pardistheater.irا/


 ارتباط با ما : 

 )پردیس تئاتر تهران (   www.pardistheater.irاینترنتی: آدرس 

 09351005990-02133034199 – 02196657607 - 02196657604  - 02133034205  :تلفنشماره 

 نشانی دبیرخانه جشنواره: 

خیابان شاه آبادی جنوبی، بعد از میدان مالک شهید محالتی شرق، تهران، اتوبان امام علی)ع( جنوب،  -

 اشتر، پردیس تئاتر تهران

  

http://www.pardistheater.ir/

