
 بسمه تعالی

 7931جنوب استان کرمان  تئاتر خیابانی رضوی ملی فراخوان نخستین جشنواره

 «السالم علیک یا علی بن موسی الرضا )ع( »

اشای گلدسته های گنبد نورانی یار. می روم به سوی حرم مطهر  تا به تمبه بوئیدن یار ،  دلها پر می کشد به سوی یار،

حضور در حرم جزء لحظه های به  و به خیل مشتاقان امام رئوف و مهربانی برسم.این عطش همیشگی را برطرف کنم 

یاد ماندنی زندگی هر زائر است.او در این بهشت خود را به دست نسیم رحمت الهی می سپارد و به برکت توجه حجتت  

با انتوار خورشتید امامتت    را  پروردگار و در پرتو نورانی ولی خدا و به یمن دعا و عنایتش زندگی دنیوی و اخروی خویش

نورانی می سازد. آری هنرمندان جنوب کرمان نیز می خواهند در خدمت رسانی به زائتران علتی بتن موستی الر(تا         

اداره کل فرهنگ و ارشاد استممی جنتوب کرمتان بتا     به برکت نام مبارک حضرت ،خدمتی هر چند کوچک نمایند.پس 

ام ر(ا   ، مرکتز هنرهتای نمایشتی وزارت فرهنتگ و ارشتاد استممی و       ام فرهنگی و هنری حمایت بنیاد بین المللی

استانداری کرمان نخستین جشنواره تئاتر خیابانی ر(وی از سری برنامه های جشنواره بین المللتی امتام ر(تا     را در    

 شهرستان جیرفت برگزار می نماید.

 اهداف جشنواره : 

 اشاعه ترویج فرهنگ منور ر(وی -1

 ی هنری و مذهبی توسعه فعالیت ها -2

 بهره گیری از تئاتر خیابانی برای معرفی سیره  خاندان رسالت بویژه امام ر(ا     -3

 شناسایی و معرفی استعدادهای نو در تئاتر خیابانی و تشویق و تجلیل از هنرمندان متعهد و ارزشی -4

 توجه به فرهنگ دینی و اعتقادات اقوام  با محوریت امام ر(ا    -5

 :پیشنهادی محورها و موضوعات

 نمایش مهربانی و عدالت و برقراری روابط صحیح اجتماعی در سیره ر(وی -1

 نمایش جلوه های فرهنگ ر(وی در آداب و رسوم بومی و ملی ایرانیان -2

 پرداختن به زوایای زندگی و سیره معصومین بویژه امام ر(ا    با توجه به احادیث و روایات معتبر -3

 با محوریت زندگی امام ر(ا   نمایش شیوه و سبک زندگی اسممی  -4

 شرایط عمومی جشنواره :

 در این جشنواره فقط آثار خیابانی مورد ارزیابی قرار می گیرند. -1



 ارسالی نباید در هیچ جشنواره ای توسط همان گروه و کارگردان شرکت کرده باشد. اثر -2

 جشنواره به صورت رقابتی برگزار می گردد. -3

 یا ایده پس از پذیرش نهایی اثر الزامی می باشد.  ارائه مجوز کتبی از نویسنده طرح -4

افراد متقا(ی باید فرم درخواست شرکت در جشنواره را تکمیل و به همراه اثر به دبیرخانه ارسال نمایند. تمامی  -5
 اطمعات مندرج در فرم مبنای تصمیم گیری های  بعدی در جشنواره خواهد بود 

سیاست گذاری جشنواره طرح و یا ایده ای را مغایر با مو(وعات چنانچه در هر مرحله از جشنواره شورای  -6
جشنواره تشخیص دهد اثر از ادامه جشنواره حذف خواهد شد و گروه نمایشی حق هیچ گونه اعترا(ی نخواهد 

 داشت.

 جشنواره به صورت رقابتی برگزار خواهد شد. -7

 : و کمک هزینه گروههای شرکت کننده هیأت انتخاب و داوری

دبیرخانه بنیاد بین المللی امام ر(ا  وجشنواره  گذاری خاب توسط دبیر با هماهنگی شورای سیاستهیت انت -1
 .از بین هنرمندان تحصیل کرده و پیشکسوت تئاتر انتخاب می شوند    

 تئاتر کشور انتخاب می شوند. برجسته نفر از هنرمندان 5یا  3ن یبی بیهیأت داوری با ترک -2

 جوایز جشنواره :

و  ذیل مبلغ نقدی،تندیس در بخش هایهیأت داوران از بین نمایش های اجرا شده در جشنواره تئاتر خیابانی ر(وی 
 ء می کند.اهدالوح تقدیر 

و  ریال  ب برگزیده}لوح تقدیر و تندیس 5/ 000/000}لوح تقدیر و مبلغ تقدیرالف  :بهترین بازیگری مرد -1

 ریال 000/000/20 مبلغ

و ریال  ب برگزیده}لوح تقدیر و تندیس  5/ 000/000الف تقدیر}لوح تقدیر و مبلغ  :زنبهترین بازیگری  -2
 ریال 000/000/20مبلغ 

 و مبلغ ریال  ب برگزیده}لوح تقدیر و تندیس 4/ 000/000الف تقدیر}لوح تقدیر و مبلغ  :طراحی لباس و فضا -3
 ریال 000/000/10

 و مبلغ ریال  ب برگزیده}لوح تقدیر و تندیس3/ 000/000الف تقدیر}لوح تقدیر و مبلغ  :موسیقی -4
 ریال 000/000/10

 و مبلغ ریال  ب برگزیده}لوح تقدیر و تندیس 5/ 000/000الف تقدیر}لوح تقدیر و مبلغ  کارگردانی: -5
 ریال 000/000/20

و  ریال  ب برگزیده}لوح تقدیر و تندیس 5/ 000/000الف تقدیر}لوح تقدیر و مبلغ  :بهترین ایده و طرح  -6
 ریال 000/000/20 مبلغ

 ریال 40000000و مبلغ  نمایش برتر: لوح تقدیر ، تندیس جشنواره -7

 

 



 گاهشمار جشنواره :

دبیرخانه  پست الکترونیکیبه 10/3/77 تا تاریخ اهنرمندان متقا(ی شرکت در جشنواره باید طرح و ایده خود ر -1

 ارسال نمایند.  jonobkerman@shamstoos.ir جشنواره به آدرس

 .به گروههای نمایشی اعمم خواهد شد 10/4/77نتایج ایده و طرح پذیرفته شده تا تاریخ  -2

روی سه   بر  Full HDیا   HDفیلم آثار نمایشی خود را با کیفیت  باید، گروههایی که طرح آنها پذیرفته شده -3

 به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.  30/5/77تا تاریخDVD لوح فشرده 

در استان کرمان،شهرستان روز  4به مدت   30/8/77تا تاریخ  27/8/77زمان برگزاری جشنواره از تاریخ  -4

 جیرفت برگزار می گردد.

ریال  000/000/60تا سقف به گروههای پذیرفته شده با توجه به تعداد افراد و بعد مسافت کمک هزینه  -5

 پرداخت خواهد شد.

 

دبیرخانه جشنواره : استان کرمان ،شهرستان جیرفت،میدان انقمب،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسممی جنوب 

 ،انجمن هنرهای نمایشی جنوب کرمانکرمان

 http://jonobkerman.shamstoos.irالکترونیکی جشنواره: آدرس 

 034-43318117-034 43318127-03443318231 -03443318116های تماس:   تلفن

07138632668 
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