
 بسمه تعالی

 فراخوان جشنواره مجازی تئارت رد خاهن
 مقدمه

نظر به اینکه از بهمن سال گذشته تاکنون بدلیل شیوع ویروس کرونا ، چرخه فعالیت های نمایشی متوقف شده است و شرایط تمرین 

سمنان با همکاری و همراهی و اجرای گروه های نمایشی با مشکل اساسی مواجه گردیده است لذا انجمن هنرهای نمایشی استان 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دیگر سازمان های فرهنگی و هنری به منظور منفعل نشدن بازیگران و گروه های نمایشی و 

همچنین عدم قطع ارتباط تماشاچی تئاتر در نظر دارد جشنواره مجازی تئاتر در خانه با شرایط و ضوابط ذیل در خصوص گروه های 

 استان سمنان برگزار نماید .تئاتر 

 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 

  مختلف در کنترل و پیشگیری کرونا فعالیت های فداکارانه ارگان های 

 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 

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

  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 

 موزشی در مواجهه با ویروس کروناآسیب ها و چالش های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی و آ 

 آسیب های اجتماعی ، خانواده ، اعتیاد و ازدواج 

 انتخاب تم های خارجی و یا بازسازی قسمتی از تک گویی بازیگران موضوعات آزاد منطبق با فرهنگ بومی و ملی کشور(

 مطرح جهان(

 

 

 



 :  ضوابط و شرایط

  نمایداثر ارسال  5هر گروه ثبت شده می تواند حداکثر . 

  گروه های فعال و ثبت نشده نیز می توانند حداکثر با دواثر در جشنواره شرکت نمایند. 

 هر یک از بازیگران تنها در یک اثر می توانند مشارکت داشته باشند . 

  پرسوناژ داشته باشد 2هریک از آثار حداکثر می تواند . 

  دقیقه باشد 01دقیقه و حداکثر  3تایم هر اثر حداقل . 

 عایت شئونات اجتماعی و اسالمی به لحاظ پوشش در آثار الزامیستر . 

  اری در فضای مجازی باشدهمراه و حجم قابل قبول برای بارگزتصویربرداری با گوشی تلفن . 

 می باشد . 05/7/99ار حداکثر تا تاریخ مهلت ارسال آث 

   ، آثار خود را به جشنواره  و پانتومیم عروسکی، صحنه ایداوطلبان می توانند در بخش های نقالی ، تعزیه ، نمایش خیابانی

 ارسال نمایند .

  اثر برگزیده بدون قید رتبه جوایز نقدی پرداخت شد . 01هیئت داوران به  پس از داوری آثار با رأی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 19152373529 واتس آپ :

 anjoman.namayeshsem@اینستاگرام :

 123-33310133: انجمن هنرهای نمایشی استان  دفتر شماره تماس

 

 انجمن هنرهای نمایشی استان سمنان

  معاونت هنری

 فرم تقاضای حضور در جشنواره مجازی تئاتر در خانه

 9911سمنان تیرماه 

 : نام و نام خانوادگی بازیگران

 

 

 

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

 

 

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

 

 سن ................

 

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

 


