
 

  ایصحنه هاینمايشفراخوان بخش 

 

 و دش خواهند اجرا) ويژه بخش( »رقابتی غير« بخش يک و) فجر تئاتر بزرگ مسابقه( »رقابتی« بخش يک در ایصحنه هاینمايش
ً  اثر هر با توانندمی نامثبت زمان در هنرمندان  .باشند  مذکور هایبخش از يکی در حضور متقاضی صرفا

 

   :شرايط

 هااستان در و اجرا ١۵ حداقل تهران شهر در( کشور نمايشی تاالرهای از يکی در ،١٣٩٩ آبان پايان تا ١٣٩٨ آبان اول از که آثاری* 
 .باشند ایصحنه بخش در شرکت متقاضی توانندمی باشند، شده اجرا) اجرا ۵ حداقل

 ١٣٩٩ مهر پايان تاريخ تا حداکثر است ضروری باشند، شده اجرا ١٣٩٩ شهريور پايان تا ١٣٩٨ آبان اول زمانی فاصله در که آثاری* 
 .شود انجام جشنواره سايت در هاآن نامثبت فرآيند

 فرآيند ١٣٩٩ آذر ۵ تاريخ تا حداکثر است ضروری شوند،می اجرا ١٣٩٩ آبان ٣٠ تا ١٣٩٩ مهر اول زمانی فاصله در که آثاری* 
  .شود انجام جشنواره سايت در هاآن نامثبت

  .شد خواهد پذيرفته جشنواره در حضور جهت اثر يک تنها نهايت در کارگردان هر از ایصحنه بخش در * 

  .شد خواهد اعالم ١٣٩٨ آذر ٢۵ تاريخ تا ای،صحنه بخش برگزيده هاینمايش اسامی* 

  :نياز مورد مدارک

 يا پست طريق از( دبيرخانه به اجرا از باکيفيت عکس چند حاوی فشرده، لوح نسخه ١ و اجرا فشرده لوح نسخه ٧ ارسال يا تحويل * 
 ). حضوری صورت به

 ). دبيرخانه سوی از شده تحويل کد يا پست اداره رهگيری کد درج با همراه. (جشنواره سايت در درخواست فرم تکميل* 

  .ناشر يا مترجم نويسنده، مجوز بارگذاری* 

 ساير اجراهای برای و نمايش اجرای پروانه تهران اجراهای برای( جشنواره سايت در عمومی اجرای تاييديه مستندات بارگذاری* 
  تئاتر)ايران استانی پرتال خبر لينک شهرها

 

 :شمارگاه

 ١٣٩٩ شهريور پايان تا ١٣٩٨ آبان اول زمانی فاصله در که آثاری برای( ایصحنه بخش آثار دريافت مهلت آخرين: ١٣٩٩ مهر ٣٠
 ). باشند شده اجرا

 اجرا ١٣٩٩ آبان ٣٠ تا ١٣٩٩ مهر اول زمانی فاصله در که آثاری برای( ایصحنه بخش آثار دريافت مهلت آخرين: ١٣٩٩ آذر ۵
 ). شوندمی

 . جشنواره به يافتهراه آثار اسامی اعالم: ١٣٩٨ آذر ٢۵

 

 ر) فج تئاتر بزرگ مسابقه( رقابتی بخش١-١

 .شودمی برگزار بخش يک در تنها نهم و سی جشنواره فجر تئاتر بزرگ مسابقه



 )اثر ٣٢حداکثر: (پذيرش ظرفيت

 جمعا ،)اثر  ٧ حداکثر( مهمان ،)اثر ١٢ تا ٨( استانی هایجشنواره نهايی برگزيده هاینمايش ،)اثر ١٣ حداکثر( متقاضی آثار ميان از
  .داشت خواهند حضور رقابت اين در اثر ٣٠حداکثر

  .داشت خواهند حضور جشنواره در) شمارگاه بازه از خارج( دبير نهايی تاييد يا انتخاب به مهمان، بخش آثار* 

 يش،نما اجرايی ويژگيهای به توجه با و جشنواره مالی هایکمک اعطای ضوابط براساس بخش، اين در جشنواره به يافتهراه هایگروه* 
 .کرد خواهند دريافت هزينهکمک لایر، ميليون پنجاه و دويست حداکثر و بيست و صد حداقل

 

 فجر تئاتر بزرگ مسابقه جوايز و بندیرتبه

 فجر بزرگ جايزه  ‐

 داوران گروه ويژه جايزه  ‐

  :برای »برتر« و »برگزيده« هایرتبه ‐ 

 طراحی گريم، طراحی لباس، طراحی نور، طراحی صحنه،طراحی مرد، بازيگری زن، بازيگری کارگردانی، نويسی،نمايشنامه -
 .آهنگسازی حرکت،

 .بود خواهد داوران گروه تشخيص به جديد عنوان شدن اضافه يا هاآن از برخی يا جوايز عناوين تمامی برای برگزيده تعيين* 

 

  )غيررقابتی( ويژه بخش ١-٢

 )اثر ٢۵ حداکثر: (پذيرش ظرفيت

 .داشت خواهند حضور بخش اين در اثر ٢۵ حداکثر جمعا و) اثر ١٠ حداکثر( مهمان ،)اثر ١۵ حداکثر( متقاضی آثار ميان از

 .داشت خواهند حضور جشنواره در) شمارگاه بازه از خارج( دبير نهايی تاييد يا انتخاب به مهمان، بخش آثار* 

 ش،نماي اجرايی ويژگيهای به توجه با و جشنواره مالی هایکمک اعطای ضوابط براساس بخش اين در جشنواره به يافتهراه هایگروه* 
 .کرد خواهند دريافت هزينهکمک لایر ميليون پنجاه و سيصد حداکثر و  پنجاه و دويست حداقل
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