
 السالم علیک یا علی بن موسی الرضا)ع(

 فراخوان

 نهمین جشنواره ملی تئاترکودک و نوجوان رضوی 

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

 4931مرداد و شهریور ماه 
 

 رامات، اداره کاف فرهنا     حضرت علی بن موسی الرضا)ع( و حضرت فاطمه معصومه)س(،همزمان باا دهاه ک   بمناسبت میالد باسعادت

 و ارشاداسالمی استان هرمزگان برگزار می کند:  

 

 مقدمه:

 کودک وتئااتر جشاووار     ها  السالم و علیک یا ثامن الحجج یا علی بن موسی الرضا المرتضی)ع( مددی باید از ساحت بزرگ شما تاا ااام یاای رساید  باه  ا اه       

 و پاسدار باشد. مود  فته، استوار تر از پیش جلو  یای  ورا ی فریوگ رضوی را معرفی برکت یا« ضامن آیو» و  مایش عروسکی رضوی  وجوان 

آیوگ ترقی دارد و دبیر ا اه یرمزااان تاالر در مسایر بهار  ایاری از       « ضامن آیو» و  مایش عروسکی رضوی کودک و  وجوان تئاترملی جشووار   دور  مین ه

می کوشد فطرت یای پاک را به اصل  ویش که بی تردید حب ائمه اطهار و پیاروی از سایر  ایشاان در رآن آن     را در دستورکار قرارداد  ویوردیوی ظرفیت یای 

ن را بشواساود و  است آشوا کود و یور تئاتر و  مایش شیو  بالموازع این دا ستن و دوستی است تا کودکان مسلمان زوایاای مابیب و ز ادای بزرااان دیان مااین شاا       

 سرمشق  مایود.

و  ظر به ایمیت مستمر بودن فعالیت یای فریوگی یوری رضوی و محدود  اودن ایوگو ه حرکتی یای پیشرو به دیاه کرامات یمیواین ارت ااف کی یات      دیداا  با این 

ازاماام یشاتمین)ع(   باا اساتعا ت     ها  دور  در  جشاووار    آثار و شیو  یای اجرا و در پی آن استرر دایر  دربرایری یورمودان فعال کشور درایان حاوز  دبیر ا اه   

 تمهیداتی را مد ظر ارفته است.

 : اهداف جشنواره

  : اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی1

 مذهبی  -توسعه فعالیت های هنری:  2

 مذهبی درحوزه تئاترکودک و نوجوان و حمایت از تولید و انتشار آثار –تکریم تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار هنری : 3 

و  ، قالبی انعطاف پذیر و دستمایه ایی هنرمندانه بمنظور معرفی سنت هامناسب تئاتر کودک و نوجوان خاصه نمایش عروسکی بعنوان بستری ازبهره گیری :4 

 عناصر فرهنگی این اقلیم.

 معارف امام رضا )ع( شخصیت و  وهنری مرتبط با سیره رضوی از پدید آورندگان آثار  تجلیلتکریم و  : شناسایی و معرفی استعدادهای جدید و5

 

 محورها :

 سیره، فرهنگ و سبک زندگی رضوی -1

 احادیث رضوی -2

 کرامات رضوی -3

 داستان ها، حکایات، اصحاب و معارف رضوی -4

 

 ویزگی های جشنواره:

ستان ا -بهره گیری کارگردانان متقاضی حضور درجشنواره از نمایشنامه های منتخب بخش کودک و نوجوان جشنواره نمایشنامه نویسی رضوی -1

 قزوین

 دعوت از نویسندگان و کارگردانان مطرح کشور بعنوان مشاوران هنری جشنواره بمنظور تقویت کیفیت آثار راه یافته به جشنواره -2

 اجرای عموم نمایش های منتخب در  استان هرمزگان)بندرعباس و شهرستان ها( -3

 برگزاری جلسات نقد و بررسی در طول اجرای نمایش ها  -4



 کارگاه های آموزشی با حضور داوران و منتقدان در طول برگزاری اجراهای عموم 11 برگزاری بیش از -5

 دعوت از برگزیدگان جشنواره طبق رأی هیات داوران،تجلیل از پیشکسوتان و پدیدآورندگان آثار هنری رضوی و اجرای نمایش -6

 

 بخش های جشنواره :

 نمایش صحنه ای کودک و نوجوان -

 وجواننمایش عروسکی کودک و ن -

 جنبی برنامه های

 نقد و بررسی آثار برگزاری نشست های تخصصی 

 کارگاه های آموزشی با حضور مهمانان و اساتید و صاحبنظران

 

 جوایز:

 ریال ( 111/111/11دل انفر اول هربخش: تندیس ، دیپلم افتخار وکمک هزینه حج عمره ) مع

 ریال ( 111/111/8نفر دوم هربخش: لوح تقدیر وکمک هزینه حج عمره )

 ریال ( 111/111/6نفر سوم هربخش: لوح تقدیر وکمک هزینه حج عمره )

 ریال خواهد بود که هزینه ایاب و ذهاب را نیز شامل می شود. 111/111/21کمک هزینه گروه های راه یافته به جشنواره به تشخیص دبیرخانه تا سقف  -

 و ساخت دکور نخواهد داشت. حمل ه هیچ گونه تعهدی نسبت به دبیرخانه جشنوار -

 

 شرایط پذیرش آثار:

 

سوابق و عکس کارگردان،  کامل هنری ،سوابقشیوه اجرایی ، خالصه داستان نمایشارسال طرح، تکمیل و ارسال فرم درخواست شرکت درجشنواره به همراه 

 « با درج نام نمایش،زمان ومکان اجرا» ه و عکس نویسنده، چهار عکس از نمایش های اجرا شده توسط گروکامل هنری 

 ارسال فرم و مواردخواسته شده آن به پست الکترونیکی دبیرخانه جشنواره 

 Zameneahoo.hormozgan@gmail.comپست الکترونیکی:     

)علیه السالم( که توسط اداره کل فرهنگ و از سری برنامه های جشنواره بین المللی امام رضا اولویت استفاده از متون جشنواره نمایشنامه نویسی رضوی -

 است. ارشاد اسالمی استان قزوین برگزار می گردد،

 پرداختن به زندگی، احادیث و روایات منتسب به امام هشتم )ع( الزامی است. -

 

 تقویم جشنواره:

 44فروردین نیمه اول آخرین مهلت ارسال طرح :

 44پایان فروردینتاریخ اعالم پذیرش طرح :   

  44نیمه اول خردادماه آخرین مهلت ارسال فیلم نمایش :  

 44پایان خردادماه تاریخ اعالم آثار پذیرفته شده : 

 1/6/44تا 7/5/44برگزاری جشنواره : تاریخ 

  1/6/44برگزاری اختتامیه جشنواره در دهه کرامت تاریخ

 توضیحات:

 امه ها و زمانبندی جشنواره است.تکمیل فرم شرکت در جشنواره به منزله پذیرش قوانین، برن -

ت عدم نظربه شأن موضوعی جشنواره  رعایت کامل حجاب و عفاف توسط تمامی عوامل و دست اندرکاران بویزه در شیوه اجرا نمایش الزامی است و درصور -

 رعایت این بند در طول جشنواره نمایش از حضور و اجرا محروم خواهدشد.

 دقیقه می باشد. 41شده برای نمایشهای ارسالی حداکثر زمان در نظر گرفته  -

 شیوه ی عروسک گردانی کامالً آزاد و استفاده از شیوه های ترکیبی بالمانع است. -

 معذور است. تعدا بیشترستاد برگزاری از پذیرش  نفر بیشتر باشد. 11تعداد اعضای گروه به همراه سرپرست نباید از  -



رشاد اسالمی استان رهمزگاناداره کل فرهنگ و ا  

 .اجرای عموم خواهند داشت  در بندرعباس یا شهرستان ها 1344سال ماه روز در مرداد  3 تا 2آثار پذیرفته شده به مدت  -

 آثار برگزیده در قالب لوح فشرده تکثیر و به تمامی گروه ها از طرف ستاد برگزاری اهداء خواهد شد. -

 هزینه اسکان و پذیرایی در طول برگزاری جشنواره به عهده دبیرخانه جشنواره خواهد بود. -

 چنانچه مواردی در فراخوان ذکر نشده باشد از طریق دبیرخانه جشنواره قابل پیگیری است. -

 

 نشانی دبیرخانه:

و نمایش  رضوی بندرعباس، بلوار پاسداران، چهار راه فرهنگ ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان، دبیرخانه دائمی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان

     1761-5551437تلفکس:  -"ضامن آهو" عروسکی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "ضامن آهو "و نمایش عروسکی  رضوی فرم درخواست شرکت درهشتمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان

 

 تئاتر کودک و نوجوان  

 نام اثر:                                 نام گروه نمایش : 

 کارگردان :              نویسنده :                  

 نمایش عروسکی 

 نام اثر:                                 نام گروه نمایش :

 معاونت امور  هنری 



 نویسنده :                               کارگردان : 

 

 متقاضی شرکت در بخش:    

 تجربه های تازه    oمیدانی                    oصحنه ای                                  oطریقه اجرا:  

 سیاه    oبون راکو           oسایه ای            oتلفیقی      1میله ای          oنخی        oدستکش        oشیوه اجرای: 

 نوجوان                             oکودک                   oنوع مخاطب:    

 مدت زمان اجرا: 

 مشخصات متقاضی:

 نوادگی :                                       شهرستان:                                           متولد:نام ونام خا

 میزان تحصیالت:                                       رشته تحصیلی:                                   تلفن همراه:              

   پست الکترونیکی:          

 نشانی و شماره تماس:

 

 خالصه نمایش:

 

 

 شرح شیوه اجرایی :

 :مشخصات عوامل

 تلفن              میزان تحصیالت  محل و تاریخ تولد                سمت              ردیف         نام و نام خانوادگی       

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

4                 

11             

 


