
 بسمه تعالی

 فراخوان جشنواره مجازی تئارت رد خاهن
 مقدمه

 ارتباط مستقیم و بالواسطه روس کرونا ، فعالیت های نمایش صحنه ای متوقف شد ، به تبع آننظر به اینکه پس از شیوع وی

انجمن هنرهای نمایشی استان سمنان با همکاری و همراهی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و  ، تماشاچی و تئاتر قطع گردید

و توسعه تئاتر در میان خانه و آشنایی  یدیگر سازمان های فرهنگی و هنری در نظر دارد . در راستای اشاعه ی هنرهای نمایش

ر حوزه نمایش ، همچنین بمنظور ایجاد انس و الفت و همدلی هنری د یک اثرهرچه بیشتر خانواده ها با سختی ها و مشقات تولید 

میان تئاتر و تماشاچی و حفظ این سرمایه گرانبها و تنها حامی و پشتوانه بی بدیل تئاتر ، جشنواره مجازی تئاتر در خانه را با حفظ 

 ذیل برگزار نماید .شعار ویروس کرونا را شکست می دهیم و حمایت از پروتکل های بهداشتی با شرایط و ضوابط 

 موضوعات و مضامین ذیل در اولویت جشنواره قرار دارند : هپرداختن ب

 . چکونه کرونا را شکست دهیم 

 . چگونه با هم به سالمت برسیم 

 . چگونه فاصله ایمن جمعی را رعایت کنیم 

 اتحاد و همدلی برای مقابله با ویروس کرونا 

  فعالیت های فداکارانه ارگان های مختلف در کنترل و پیشگیری کرونا 

 افزایش امید و خودباوری مردم برای شکست ویروس کرونا 

 و در نغلتیدن به وادی حولناک وسواس وتبعات آن یپرهیز از افراط و تفریط در رعایت نکات بهداشتی و ایمن 

 آمار و اطالعات  مقابله با اخبار جعلی در حوزه مبارزه با کرونا و 

  مراقبت های فردی و جمعی برای حفظ حقوق خود و دیگران در برابر کرونا 

 رعایت اصول اخالقی ، فرهنگی و اجتماعی در برخورد با بهبود یافتگان کرونا 

 توجه به حوزه های اقتصادی ، تولیدات داخلی و افزایش توان و تولید در کشور 

 صادی و فرهنگی و آموزشی در مواجهه با ویروس کروناآسیب ها و چالش های اجتماعی ، اقت 

 تأثیرات و تبعات ویروس کرونا بر مناسبات و روابط خانوادگی ، اجتماعی و اقتصادی 

 کلیه موضوعات مرنبط با کرونا که به زعم شما در فراخوان به آن اشاره نشده باشد 

 مضامین و موضوعات آزاد 

 

 



به باال( ، آثار خود را در هر یک از  11. بزرگسال )از 1سال( ،  11. کودک و نوجوان )تا 1: داوطلبان می توانند در دو رده سنی 

دقیقه با دوربین تلفن همراه ، در لوکیشین ثابتی از خانه تصویر برداری نموده و در لینک  5بخش های ذیل در بازه زمانی حداکثر 

 جشنواره بارگزاری نمایند .

 

 بخش نمایش خانگی-1

 بخش داوطلبان می توانند برای تولید اثر خود از بازیگران کمکی نیز بهره بگیرنددر این 

 بخش نمایش عروسکی و خیمه شب بازی-2

 در الویت می باشد .در این بخش استفاده خالقانه از مواد بازیافتی برای ساخت ماسک یا عروسک 

 بخش استندآپ کمدی -3

 پانتومیم بخش  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 توضیحات : 

 .هر نفر از شرکت کنندگان تنها در یکی از بخش های جشنواره می تواند شرکت نماید 

 . به آثاری که سقف زمانی را رعایت نکرده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد 

 . کلیه آثار نمایشی الزامًا با یک دوربین فیلم برداری شوند 

 شورای هماهنگی جشنواره الزامیست . مصوبه  رعایت شئونات اسالمی با عنایت به 

 فن همراه به صورت افقی و بدون کات،تدوین ، اصالح و صدا گذاری ، ضبط و ارسال شوند .کلیه آثار باید توسط تل 

 . کلیه آثار در رده های سنی تعیین شده به صورت مجزا توسط داوران هر شهرستان مورد بررسی قرار خواهند گرفت 

 هرستان ها جهت رقابت و داوری به مرحله استانی ارسال خواهند شد .منتخبین هر بخش در ش 

  اهداء جوایز و الواح تقدیر با رعایت پروتکل های بهداشتی با حضور شرکت کنندگان طی مراسم اختتامیه در مرکز استان

 صورت می پذیرد .

 شد . الف( در هر بخش به نفرات اول تا سوم در هر شهرستان جوایز نقدی اهداء خواهد

ب( از بین برگزیدگان شهرستان ها مجدداً در هر بخش به نفرات اول تا سوم با رأی داوران در مراسم اختتامیه استانی جوایز 

 نقدی جداگانه ای اهداء خواهد شد.

  می باشد . 99ماه  شهریور 15مهلت ارسال آثار حداکثر تا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 از طریق آدرس های ذیل بارگذاری نمایند .به همراه فرم زیر شرکت کنندگان می توانند آثار خود را 

 59551121519 واتس آپ :

 anjoman.namayeshsem@اینستاگرام :

 511-11111511: انجمن هنرهای نمایشی استان  دفتر شماره تماس

 

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سمنان

 انجمن هنرهای نمایشی استان سمنان

 فرم تقاضای حضور در جشنواره مجازی تئاتر در خانه

 9911ماه شهریورسمنان 

 اعضای گروه :نام و نام خانوادگی 

 

 

 

 ..........شهرستان ......................................................استان ............................

 

 

 تلفن همراه  سرپرست گروه .......................................................................

 

 .......................... تاریخ تولد 

 

 ....................متقاضی شرکت در بخش ...........................

 


