
 

 بسمه تعالی
 السالم علیک یا علی بن موسی الرضا)علیه السالم(

 

 رضویجشنواره سراسری آیین های نمایشی و پرده خوانی چهارمین فراخوان 

 از سری برنامه های سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا )ع(

 4931ماه و شهریور مرداد -یاسوجاستان کهگیلویه و بویراحمد / 

  حضرت علی بن موسی الرضا و حضرت معصومه )س(، همزمان با دهه کرامت، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استانعالم آل محمد )ص(  میالد اسبتمن به 
 برگزار می کند.کهگیلویه و بویراحمد 

 

 اهداف:

 گ منور رضویالف: اشاعه و ترویج فرهن
 ب: گسترش فعالیت های هنری به خصوص آیین های نمایشی و مذهبی مرتبط با سیره ائمه معصومین به خصوص امام رضا )ع(

 وکمک به انتشار گسترده این آثار شخصیت و معارف امام رضا )ع( ،زندگانی و ابعادج: گرامیداشت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر در زمینه سیره

 

 موضوع:

 و آداب و رسوم و فرهنگ عامه در آیین ها عالیه احادیث و روایات مفاهیمو  فرهنگ رضوی -
 رسوم و آیین ها(، توجه به ظرفیت فرهنگ ها و اعتقادات بومی و محلی با محوریت فرهنگ رضوی )آداب  -

 

 شرایط و مقررات:

لوح فشرده اجرای نمایش را به همراه فرم تکمیل شده تقاضای حضور به  عدد 4می بایست یان برگزار می شود. متقاض و پرده خوانی آئینیجشنواره در بخش -1
 دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

ت، کمک هزینه میلیون ریال بر اساس تصویب کمیته تخصصی به نسبت کیفیت اثر در اجرا و بعد مساف 06به آیین های نمایشی راه یافته به جشنواره تا سقف - 2
 .ت خواهد شد.پرداخ

 با توجه به اینکه بازبینی آثار در قالب لوح فشرده ارسالی انجام خواهد گرفت، نسبت به کیفیت آن اطمینان حاصل شود. -3
  . پذیرفته نیست کرده باشندجشنواره های ملی رضوی و سایر جشنواره های سراسری دینی شرکت آثاری که پیش از این در  -4
 ز آیین ها با ذکر نام آیین و نمایش بخش هایی از آیین ها باید همراه باشد.نمایش های برگرفته ا -0
میلیون ریال بر اساس کیفیت اجرا و بعد مسافت، 26در بخش پرده خوانی، ستاد جشنواره به هر کدام از پرده خوانانی که به جشنواره راه پیدا می کنند، تا سقف  -7

 کمک هزینه پرداخت می کند.
 شرایط و مقررات به دبیرخانه ارسال کنند. سهن باید اثر خود را طبق بند پرده خوانا -8

 

 کارگاه آموزشی:

 های آموزشی برگزار می کند.هدبیرخانه جشنواره به صورت روزانه در طول ایام برگزاری جشنواره کارگا

 

 نیاز: مدارک مورد

 تقاضای حضور تکمیل شدهارسال فرم  -
 و معرفی آیین در یک صفحه خالصه -



کهگیلوهی و بوریاحمد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
 

 ارائه خالصه سوابق هنری کارگردان -
 از کارگردان 3×4یک قطعه عکس  -

 

 توضیحات:

 قابل نیز احمد بویر و کهگیلویه استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره و جشنواره رسانی اطالع پایگاه طریق از تکمیلی اطالعات و جشنواره در شرکت فرم - 
 .است دریافت

 تکمیل فرم شرکت در جشنواره به منزله پذیرش قوانین برنامه ها و زمان بندی دبیرخانه جشنواره است. -
 .شد نخواهد مسترد ارسالی های فیلم و مدارک - 
 .ندارد تبلیغات و برشور چاپ و لباس دوخت دکور، ساز و ساخت قبال در مسئولیتی هیچ جشنواره برگزاری ستاد -
 راخوان ذکر نشده باشد، از طریق دبیرخانه جشنواره قابل استعالم است.ف در مواردی چنانچه -
 استان پرداخت می شود. موقعیت مکانی کمک هزینه ایاب و ذهاب برگزیدگان با توجه به -
 مرکز هنرهای نمایشی متعاقبا اعالم می شود. معاونت هنری و اسامی هیئت انتخاب و داوران جشنواره بعد از تائید-
و از سوی عوامل و یا اعضاء دست اندرکار الزامی بوده و در صورت عدم رعایت در طول جشنواره موجب محرومیت  پوشش اسالمیه رعایت کامل توجه ب -

  خواهد شد. ممنوعیت اجرا 

 

 :جشنواره گاهشمار 

 خواهد بود. 16/64/1334 تا ها آیین طرح یا متن همراه آثار فشرده لوح  آخرین مهلت ارسال -
  خواهد بود.  16/60/1334ریخ اعالم بازبینی آثار تا -
 با کیفیت مطلوب تصویر و صدا در تاریخ مذکور به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. لوح فشرده قالب در را خود آثار باید شدگان پذیرفته -
 است.  1334 ماه مرداد آخرتاریخ برگزاری جشنواره -

 

 :رضوی و پرده خوانی  های آیینینشانی دبیرخانه سومین جشنواره نمایش 

 رضوی جشنواره دبیرخانه ،(ره)خمینی امام مجتمع اسالمی، ارشاد و  استان کهگیلویه و بویراحمد، یاسوج، اداره کل فرهنگ
 63178406703، 674 -33227116: تلفن

 yahoo.com36az.aftab@ایمیل:                        ir farhang.gov@Kb.   نشانی پایگاه اطالع رسانی:

Kb.farhang.gov.ir 

 
 

 

 

 

 معاونت امور  هنری   

mailto:az.aftab90@yahoo.com

