
جدول اجرای نمایش های »خیابانی« چهلمین جشنواره  بین المللی تئاتر فجر
تهران / 17 تا 26 بهمن ماه 1400

مجموعه تئاتر شهر: ضلع جنوب شرقی چهار راه ولیعصر)عج(. محوطه مجموعه تئاتر شهر    /  خانه هنرمندان ایران: خیابان آیت اهلل طالقانی. انتهای خیابان شهید موسوی. باغ هنرمندان.محوطه خانه هنرمندان ایران  غیر  رقابتی    رقابتی  

مکان

ساعت زمان
محوطه خانه هنرمندان ایرانمحوطه مجموعه تئاتر شهر 

1111:30'1616:30' 1718:15'1616:30'

یکشنبه
1400/11/17 

مدافع آخر

ن:محمدقاسمی 
ک:احمد جعفری

حیاط خانه ما

ن و ک: وحید خسروی

گار سرد روز

ع  زاده ن:امیر زار
ک: سمیرا سلیمانی

 آلتن آی 

ن.وک: 
محمود فرضی  نژاد

کربالی آب 

ن: علی بید اویسی 
ک: ع بیداویسی - سولماز محمدی

به دنبال خورشید 

ن: جالل حسنوند
ک: حسین نادری 

۳۰تهران'۳۰تهران'2۰سقز' 25سیاهکل'25الهیجان'2۰تهران'

دوشنبه 

1400/11/18

گار سرد روز
ع  زاده ن:امیر زار

ک: سمیرا سلیمانی

یک شهر زیبا
ن:مرتضی اسدی مرام

ک: بهاره سعیدی پناه

کربالی آب 
ن: علی بید اویسی 

ک: ع بیداویسی -سولماز محمدی

طوطی و بازرگان
ن و ک:

حیدر رضایی

 آلتن آی 
ن.وک: 

محمود فرضی  نژاد

گرسنگان  درشکه 
ن و ک: 

مختار محمدی 

25 متر آرزو
ن و ک:

سیدپویا امامی

2۰سقز'۳۰کرمانشاه'25الهیجان'25ایالم' 25سیاهکل'2۰مریوان'۳۰اصفهان'

سه شنبه 

1400/11/19

گرسنگان  درشکه 
ن و ک: 

مختار محمدی 

تله من
ن وک:

هیام احمدی

طوطی و بازرگان

ن و ک:
حیدر رضایی

یک شهر زیبا
ن:مرتضی اسدی مرام
ک:بهاره سعیدی پناه

گرسنگان  درشکه 

ن و ک: 
مختار محمدی

25 متر آرزو

ن و ک:
سیدپویا امامی

آخرین اولی

ن و ک:
سمیه مهری

جلیکی برای ماما دریا

ن: حسن احمدی نسب
ک: حسن سبحانی

2۰مریوان'25شاهین شهر'25ایالم'۳۰کرمانشاه'2۰مریوان'۳۰اصفهان'5۰تهران'25میناب'

چهارشنبه 

1400/11/20

باجه تلفن 
ن و ک:

افشین خدری

پینوکیو
ن وک:

سعید خیراللهی

آخرین اولی

اجرا ساعت  ' ۱۵:۳۰
ن و ک:سمیه مهری

تله من

ن وک:
هیام احمدی

باجه تلفن 

ن و ک:
افشین خدری

جلیکی برای ماما دریا

ن: حسن احمدی نسب
ک: حسن سبحانی

هلونه

ن: میالد حسین زاده
ک: محمدرضا جعفری لفوت

پینوکیو
ن وک:

سعید خیراللهی
25سنندج'۳۰دهلران'5۰تهران'25شاهین  شهر'25سنندج'25میناب'25آستانه  اشرفیه'۳۰دهلران'

پنجشنبه 

1400/11/21

ارزش نداره

ن: محمدرضا جعفری لفوت
ک: میالد حسین زاده

بیز اوچ نفر

ن وک:
محمد یوسفی زاده

کروموزوم بیشتر یک 

ن: س شکیبا- ج. حسنوند
ک: جالل حسنوند

بیز اوچ نفر

ن وک:
محمد یوسفی زاده

هلونه
ن: میالد حسین زاده

ک: محمدرضا جعفری لفوت

پینوکیو

ن وک:
سعید خیراللهی

باجه تلفن 

ن و ک:
افشین خدری

POV

ن: هماپارسایی
ک: احمد صمیمی

25آستانه  اشرفیه'2۰مرند'۳5تهران'2۰مرند'25آستانه  اشرفیه'۳۰دهلران'25سنندج'۳۰تهران'

جمعه 

1400/11/22

به دنبال خورشید 

ن: جالل حسنوند
ک: حسین نادری

غ همسایه غاز نیست مر

کولیوندی  ن: مصطفی 
کولیوندی ک: س عبداللهی- م  

ارزش نداره
ن: محمدرضا جعفری لفوت

ک: میالد حسین زاده

POV

ن: هماپارسایی
ک: احمد صمیمی

کروموزوم بیشتر یک 
ن: س شکیبا- ج حسن وند

ک: جالل حسنوند

بیز اوچ نفر
ن وک:

محمد یوسفی زاده

2۰تهران'2۰'۳۰ایالم'                                آستانه  اشرفیه۳۰تهران'۳5تهران'2۰مرند'

شنبه 

1400/11/23

چهارشنبه خاتون

ن: نگار نادری
ک: آرزو علی پور

به دنبال خورشید 

ن: جالل حسنوند
ک: حسین نادری 

روده درازی  های یک مرده بی  صاحب

ن وک:
کیانی  هادی 

چهارشنبه خاتون

ن: نگار نادری
ک: آرزو علی پور

حیاط خانه ما

ن و ک: 
وحید خسروی

قصه کفش  ها

ن: حسام الدین ایرانمنش
ک: روح اهلل آریس

غ همسایه غاز نیست مر

کولیوندی  ن: مصطفی 
کولیوندی ک: س عبداللهی- م  

2۰الهیجان'2۰تهران'2۰'6۰اصفهان'                                     الهیجان۳۰تهران'۳۰کرمان'۳۰ایالم'

یکشنبه 

1400/11/24

روده درازی های یک مرده بی صاحب

اجرا ساعت'۱۰:۳۰
کیانی ن وک: هادی 

آشوبگران 
ن و ک:

سعید بادینی

کله دم سبز شمرونی
ن وک:

مارال ایزدبخش

قصه کفش  ها
ن: حسام الدین ایرانمنش

ک: روح اهلل آریس

آشوبگران 
ن و ک:

سعید بادینی

چهارشنبه خاتون

ن: نگار نادری
ک: آرزو علی پور

بی سر و زمین 
ن و ک :

بهناز زحمت کش

خان طال
ن: پرویز جلیل نژاد

ک: س ایرانی - ر وفانیا

6۰اصفهان' ۳5زاهدان'25بوشهر '۳۰کرمان'۳5زاهدان'2۰الهیجان'2۰یزد' 4۰بهمئی'

دوشنبه 

1400/11/25

آخرین اولی
اجرا ساعت '۱۰:۳۰

ن و ک:سمیه مهری

کله دم سبز شمرونی
ن وک:

مارال ایزدبخش

مدافع آخر

ن:محمدقاسمی 
ک:احمد جعفری

بی سر و زمین 

ن و ک :
بهناز زحمت کش

خان طال

ن: پرویز جلیل نژاد
ک: س ایرانی -ر وفانیا

کروموزوم بیشتر یک 

ن: س شکیبا- ج.حسنوند
ک: جالل حسنوند

POV

ن: هماپارسایی
ک: احمد صمیمی

حیاط خانه ما

ن و ک: 
وحید خسروی

5۰تهران'25بوشهر'۳۰تهران'2۰یزد' 4۰بهمئی'۳5تهران'۳۰تهران'۳۰تهران'

سه شنبه 
آیین پایانی چهلمین جشنواره  بین المللی تئاتر فجر - تاالروحدت- ساعت 1400/11/2618:30


