
 منتشر شد افرا تئاترسومین دوره جشنواره فراخوان 

 منتشر شد.  با عنوان »جایزه بزرگ استاد ناظرزاده کرمانی« فراخوان سومین دوره جشنواره تئاتر افرا 

روابط  گزارش  نوفل عمومی،  به  استاد  دوره  سومین  لوشاتو  عمارت  بزرگ  »جایزه  عنوان  با  را  افرا  جشنواره 

 .کند برگزار می (ایحرفه ای )صحنه دانشجویی )مونولوگ( و   بخشدر دو  ناظرزاده کرمانی« 

 . دارد عهده به  شود،می  برپا( ۱۴۰۱)  امسال ماه تیر که  را  جشنواره این  دبیری نامور  داود 

 متن این فراخوان به شرح زیر است:

 نولوگ( وبخش دانشجویی )م 

 متعارف  -الف: مونولوگ 

بخش از جشنواره پذیرای    . ایناست(  تئاتررشته نمایش و  )از جشنواره فقط مختص دانشجویان  این بخش  

ای مناسب آثاری خواهد بود که در عین نوآور بودن، برای بازتاب متعارف این شیوه اجرایی در بخش صحنه 

 . باشد 

بایست فرم شرکت در جشنواره و مدارک مورد نیاز را )متن نمایشنامه در  متقاضیان شرکت در این بخش می 

فایل ورد و پی   سه نسخه چاپ اف( در مهلت مقرر به دبیرخانه جشنواره  دی شده و یک لوح فشرده حاوی 

 . تحویل دهند 

 اجرا  -ب: مونولوگ 

های اجرائی و  این بخش پذیرای آثاری تک نفره خواهد بود که بیشتر مبتنی بر نامتعارف بودن است و ویژگی 

های اجرائی )پست دراماتیک،  محوریت تجربه   تجربی جدیدی در حوزه اجرا است و شامل آثاری است که با

 .آلترناتیو، ضد جریان، انواع تجربیات رقص معاصر و...( تولید شده باشند 

بایست فرم شرکت در جشنواره، مدارک مورد نیاز را )سه نسخه از طرح  متقاضیان شرکت در این بخش می 

ف( در مهلت مقرر به دبیرخانه جشنواره  ادی اجرائی چاپ شده و یک نسخه لوح فشرده حاوی فایل ورد و پی 

 . تحویل دهند 

 : جوایز و امتیازات جشنواره 

نویسی، بازیگری زن، بازیگری مرد و کارگردانی به نفرات برتر  های نمایشنامه جوایز نقدی و لوح زرین در رشته

 .شودلوشاتو شامل سه گروه برگزیده جشنواره می اهدا خواهد شد و اجرای عمومی در عمارت نوفل 



 : شمار جشنواره گاه 

 ۱۴۰۱اردیبهشت۲۰ تا  فروردین۲۶ از : مدارک تحویل   و نامثبت  مهلت

 ۱۴۰۱  خرداد ۱: بازبینی برای شده  پذیرفته  طرح  یا  متون اعالم

 ۱۴۰۱خرداد ۲۱ تا  خرداد۱۶:  اول مرحله در  شده پذیرفته  آثار از دقیقه  ۱۵ بازبینی

 ۱۴۰۱ خرداد ۲۸: بازبینی مرحله شدگانپذیرفته  اعالم

 ۱۴۰۱تیر: لوشاتونوفل   عمارت در  جشنواره  برگزاری 

 : مقررات و شرایط برگزاری جشنواره 

 .تواند یک اثر را در جشنواره شرکت دهد هر متقاضی می 

جشنواره محدویت موضوعی ندارد اما با توجه به شرایط کنونی و فراگیر جامعه، آثاری که به معضالت زیستی  

 .پردازند، در اولویت انتخاب هستند ار می بشر معاصر با نگاهی تاثیرگذ 

می بازیگر(  و  )کارگردان  جشنواره  در  حضور  از  متقاضیان  سال  یک  حداکثر  یا  و  بوده  دانشجو  بایست 

 . التحصیلی آنها گذشته باشد فارغ 

 .نویسی مختص دانشجویان شرکت کننده در این بخش استجایزه نمایشنامه 

 . ع استحضور مشاور در کنار کارگردان بالمان 

نویسی، بازیگری و کارگردانی برای  های نمایشنامههای راه یافته به جشنواره )هر دو بخش( در رشته نمایش

 .کسب جایزه با هم به رقابت پرداخته و آثار برگزیده در قالب رپرتواری اجرای عموم خواهند داشت

چاپی  لویت با متن های غیرو)ا.  اشند ها نباید پیش از این منتشر و یا اجرا شده بآثار متقاضی تمامی بخش 

 است.(

تعیین زمان و مکان اجرا به عهده دبیرخانه است و ستاد اجرایی تا حد امکان سعی بر همکاری و هماهنگی با  

 . گروه اجرایی را دارد

های شهرستانی ندارد، اما تمامی تالش خود را برای سهولت در  گونه تعهدی برای اسکان گروه دبیرخانه هیچ 

 . امر به کار خواهد گرفت این



 .بندی جشنواره استنام به منزله پذیرش تمامی شرایط، قوانین و زمان تکمیل و ارائه فرم ثبت 

 :نیاز دمدارک مور

 .گواهی اشتغال به تحصیل و یا کپی مدرک تحصیلی برای واجدین شرایط 

 . کپی کارت دانشجویی

 . یک قطعه عکس

 .های مختلفرای بخش ارائه مجوز نویسنده و یا صاحب ایده ب

 

 جشنواره: (ایحرفهای )صحنهبخش

 :یاصحنه  یهاشینما

 داشت. اجرا خواهند  «ی بخش »رقابت کی در  یاصحنه  یهاشینما ،افرا  دوره جشنواره  سومین  در

 : طیشرا

  تهران   شهر   در )  کشور   نمایشی   تاالرهای  از   یکی   در   ، ۱۴۰۰  اسفند   پایان  تا   ۱۳۹۹  فروردین  اول   از   که   آثاری 

 .باشند  ایصحنه  بخش در  شرکت متقاضی  توانند می  باشند، شده اجرا ( نوبت ۱۰ حداقل

  ۱۴۰۱  اردیبهشت  ۳۰  تاریخ  تا  نهایتا  دارند   فرصت  هستند   افرا  جشنواره  در   حضور  برای  مند عالقه   که  آثاری 

 .  کنند  ارسال جشنواره  دبیرخانه به  را  خود آثار فیلم

 .شد  خواهد  پذیرفته  جشنواره  در  حضور جهت اثر یک تنها  کارگردان هر  از ایصحنه  بخش  در

 .شد  خواهد  اعالم ۱۴۰۱ خرداد  ۱۵ تاریخ تا  ای،صحنه  بخش ی برگزیده  هاینمایش اسامی

 

 شمار: گاه 

 ۱۴۰۱ اردیبهشت ۳۰: تقاضا ثبت  فرایند  انجام  مهلت آخرین

 ۱۴۰۱  خرداد ۱۵: جشنواره  به  یافته راه  آثار اسامی اعالم

 ( اثر  ۱۰حداکثر: )پذیرش  ظرفیت

 :افراتئاتر   جشنواره  زیجوا 



 استاد ناظرزاده کرمانی  افرابزرگ تئاتر  یزه یجا -

 گروه داوران  یژه یو  یزه یجا -

 :ی« براتندیسو »  «لوح تقدیر» -

  ی لباس، طراح  ینور، طراح  ی طراح  صحنه، یمرد، طراح  ی گریزن، باز  ی گریباز  ، یکارگردان  ،یسینوشنامهینما

 . یآهنگساز و  ندگی کنتهیه  م، یگر

آنها    ی برخ  ا ی  ز یجوا  نیعناو  ی تمام  ی برا  ده یبرگز  نییتع جد   ایاز  عنوان  شدن  تشخ  د یاضافه  گروه    ص یبه 

 داوران خواهد بود.  

 حضور در جشنواره: یثبت تقاضا ندیفرا

به    توانند ی م   انیمتقاض مراجعه  تئاتر    دبیرخانهبا  نشان  افراجشنواره  خ  ابانیخ  -تهران  یبه   ان ابیحافظ، 

  یو ثبت تقاضا  نسبت به ارائه مدارک الزم ۱۸اره شم  کان، یسفارت وات ی روبرو ،یلوشاتو، نبش تقاطع راز نوفل 

 اقدام کنند.افرا جشنواره   رقابتی  حضور خود در بخش 

 :یعموم  طیشرا

شرا  ی برگزار  ستاد به  توجه  با  اولو  وع یش   ط یجشنواره  با  و  هنرمندان،    انتیص  ی اصل  تیکرونا  سالمت  از 

 اعالم خواهد کرد.  یرا در زمان مقتض یاحتمال راتیی و تغ یی اجرا ط یو شرا  وهیش   ، ییاطبان و همکاران اجرامخ

از  افرا تئاتر  ی  جشنواره   سومینشرکت در    درخواست جشنواره    دبیرخانه   نام درفرم ثبت   ل یتکم  ق یطر  صرفاً 

 انجام خواهد شد. افرا 

در   درخواست  تار  دبیرخانه ثبت  در  صرفا  امکان   یهاخیجشنواره  شده  به    ریپذ مشخص  آن  از  پس  و  است 

 نخواهد بود.  ریپذ امر امکان  نیصورت خودکار ا

 است.  یضرور  ییاجرا یهابخش  یثبت اثر در تمام  یناشر برا  ایمترجم  سنده،ینو ی کتب  ینامهاجازه  ارائه

 شد.جشنواره حضور داشته با یی نها یدرمرحله  تواند یاثر م  ک یهر کارگردان تنها با 

  یجدول اجراها  م یو تنظ  ی زیربرنامه   ینشده درباره   ی نیبش یجشنواره با توجه به مشکالت پ  ی برگزار  ستاد

 خواهد بود.  شیدر دو نما  گریحضور هر باز یجشنواره صرفاً متعهد به هماهنگ 

الزامی  زمان آن  تعداد اجرا، مکان اجرا و    د یجشنواره با ق  دبیرخانهدر    ی عموم  یاجرا   یه ید یئمستندات تا  ارائه

 است. 

  د یو تمد  نکرده  رییجشنواره تا حدامکان تغ  یرخانهیدب  ی شده از سو  ادی  یبند آثار براساس زمان  یمهلت ارائه 

 نخواهد شد.



برخوردار باشد.    یابیارز  ی مناسب برا  ت یفی از ک  د یبا یمتقاض  یهاشیشده از نما( ارائه  لمی)ف   ی ریتصو  ینسخه 

  یبه عهده   ی تیشده، مسئولارائه   ی نسخه   ی ریو تصو   ی صوت  تیفی در صورت هرگونه نقص و نامناسب بودن ک

ند  بهره بردن از چ  یرا برا   یاژه ی و  ت یجشنواره محدود  ی رخانه یدب  ن یجشنواره نخواهد بود. همچن  رخانه یدب

  ش، ینما  ی ریتصو   ینسخه   یه ی ته  ی برا  شودی م  هیاما توص   کند،ی لحاظ نم  هاشینما  ی ربرداریدر تصو  ن یدورب

شرا  یگرام   انیمتقاض خصلت   کهیط ی به  ب  یتئاتر  یهابتواند  را  نسخه   شتر یاثر  کنند.  توجه  دهد    ی نشان 

اجرا  تواند ی م  شینما  یر یتصو درجشنواره،    ایو    یعموم  یاز  با    یربردار ی تصو  یبرا  ژه یو  ییاجرا  ایاجرا 

بهتر    یگشا را براالزم و راه   حاتیو توض  دهایتأک  تواند ی اثر م  کارگردان  نیضبط شده باشد. همچن  ترت یفیک

 اثر قرار دهد.  ینسخه  ی و در ابتدا  هی ته یر یبه صورت تصو  شیشدن نما دهید

اجرامکان    زمان،   نییتع تعداد  بر   یبرعهده   هاشینما  یو  براساس  جشنواره    ی گزارستاد  موجود  امکانات  و 

 عمل کنند.   جشنواره  یرخانه ی دب یزیراست طبق برنامه  یضرور  شده  رفتهیپذ  یهاخواهد بود و گروه 

برگزار  مسئول  ی ستاد  تامقبال ساخت  در   ی تیجشنواره  لباس،  و چاپ    ی صوت  ستمیس   ن یوساز دکور، دوخت 

صحنه را ارائه خواهد    یسازصرفاً خدمات معمول نصب دکور و آماده   نخواهد داشت و  هاش ینما  یغیاقالم تبل

 داد. 

نشده( مسترد    رفته یو پذ   شدهرفته یارائه شده )اعم از پذ   یهالم ی و ف  هاشنامهیها، پوسترها، نمامدارک، عکس

 نخواهد شد.

بخش شرکت در  پذ   رقابتی  کنندگان  به  متعهد  اثر خود  ارائه  با  س   رش یجشنواره  و   یهای گذارستایضوابط 

 مصوب جشنواره موجب حذف آثار خواهد شد. یبند ضوابط خصوصاً زمان  نیا تیجشنواره هستند. عدم رعا

و  حضور در جشنواره  مندان  عالقه استعالم    قیاز طرموضوع  باشد،  نشده  درج  فراخوان    نیادر    یمواردچنانچه  

 شد.  اهد و اجرا خو جشنواره اعالم   یستاد برگزار  م یتصم

برگزار اثر و سرپرست گروه م   شیکارگردان نما  جشنواره،   ی ستاد    ت یو مسئول  شناسد یرا به عنوان صاحب 

 خواهد بود.  شانیگروه به عهده ا

 :آدرس و تلفن دبیرخانه 

روی سفارت  هلوشاتو، نبش تقاطع رازی، روبخیابان حافظ، خیابان نوفل  _: تهرانتهران

 ۱۸واتیکان، شماره 

 ۶۶۹۵۲۶۰۰تلفن: 

 ۰۹۱۹۹34۸۰۰۲شماره واتس آپ: 

 


