
 کیدنام دوستدار کوه ب

 

 ك  و نوجواندالمللی تئاتر کوفراخوان بیست و ششمین جشنواره بین

 همدان – 1398پاییز 

 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان با همکاري اداره کل هنرهاي نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد 
ك و دالمللی تئاتر کوبینبیست و ششمین جشنواره «اسالمی و انجمن هنرهاي نمایشی ایران 

ران با هدف تقویت و رشد آگاهی و اعتماد به نفس فرزندان ای »کودك، طبیعت، تئاتر«را با شعار » نوجوان
 کند.شهر تاریخی همدان برگزار می رد 1398پاییز  زمین و با مشارکت هنرمندان،

ارتباط کودك و ایرانی،  اسالمی و گ اصیلفرهن ی،اخالق مضامین جشنواره آزاد است اما پرداختن بهموضوع 
مخاطب در اولویت ر فضاي جامعه و نسل آینده در قالب آثار خالقانه و پرخانواده؛ نشاط و امید دطبیعت، 
 خواهد بود.آثار انتخاب 

 :هاي جشنوارهبخش

 مسابقه تئاتر کودك

 مسابقه تئاتر نوجوان

 خردسالمسابقه تئاتر 

 مسابقه تئاتر خیابانی

 المللبینتئاتر 

 نویسیمسابقه نمایشنامه

 يآموزتئاتر دانش

 هاي تخصصیهاي آموزشی و نشستکارگاه

 

 



 :تئاتر کودكمسابقه 

. خواهد بود سال) 12تا  6ویژه گروه سنی ب و ج ( کودکان  هاينمایش میزبان این بخش -
 باشنداجراي عمومی شده 1398شهریور ماه  31تا  1397شهریور ماه  31که از  یهاینمایش

 .نند متقاضی حضور در این بخش شوندتوامی
 نمایش در این بخش پذیرفته خواهد شد. 8حداکثر  -

) نمایش اجرا شده را به همراه تاییدیه اجراي عمومی (حداقل   DVDمتقاضیان باید لوح فشرده ( -
ارسال کنند. به دبیرخانه جشنواره به همراه سایر مدارك ها) استاناجرا در  10اجرا در تهران و  15

با معرفی ها شهرستان سایر در ی وتهران توسط تاالرهاي نمایشهاي اجرا شده در تاییدیه نمایش
 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قابل پذیرش خواهد بود.

ها هاي نمایشی در این بخش به تشخیص کمیته کارشناسی انتخاب نمایشکمک هزینه گروه -
 ریال خواهد بود. 000/000/120ریال و حداکثر مبلغ  000/000/70 مبلغ حداقل

 
 :تئاتر نوجوانمسابقه 

 .خواهد بودسال)  16تا  12ی ویژه گروه سنی د (کودکان هاي ایراننمایش این بخش میزبان  -
 اجراي عمومی شده باشند 1398شهریور ماه  31تا  1397شهریور ماه  31هایی که از نمایش

 .این بخش شوند نند متقاضی حضور درتوامی
 نمایش در این بخش پذیرفته خواهد شد. 8حداکثر  -

حداقل به همراه تاییدیه اجراي عمومی ( ) نمایش اجرا شده را  DVDمتقاضیان باید لوح فشرده ( -
به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. به همراه سایر مدارك ها) اجرا در استان 10اجرا در تهران و  15

ها با معرفی شهرستان سایر ی و درجرا شده در تهران توسط تاالرهاي نمایشهاي اتاییدیه نمایش
 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قابل پذیرش خواهد بود.

ها هاي نمایشی در این بخش به تشخیص کمیته کارشناسی انتخاب نمایشکمک هزینه گروه -
 ریال خواهد بود. 000/000/120ریال و حداکثر مبلغ  000/000/70مبلغ حداقل 

 
  :مسابقه تئاتر خردسال

ه از مخاطب براي گروه سنی تئاتر خردسال با رویکرد اهمیت آموزش و تأثیر آن بر این گرو مسابقه -
 شود.سال و به شکل رقابتی برگزار می 5زیر 

دقیقه امکان  25تا  15هاي این بخش با اولویت حضور حداکثر دو بازیگر و در مدت زمان نمایش -
 حضور خواهد داشت. 

 د شد.نمایش در این بخش پذیرفته خواه 6حداکثر  -



ها، با ها، مراکز پیش دبستانی و آموزشگاهبخش تئاتر خردسال با ایده اجراي نمایش در مهد کودك -
بایست واجد شرایط اجراي آسان هاي پیشنهادي میو نمایش شدحداقل امکانات فنی برگزار خواهد 

و قابل حمل باشند. جشنواره با اختصاص یک سالن مناسب، امکان حضور گروه مخاطبان این بخش 
 ها را مهیا خواهد کرد.و دیدن نمایش

اوي فایل تصویري از اجراي نمایش را به ) حDVD(نسخه لوح فشرده  چهارمتقاضیان الزم است  -
کننده به هیئت داوران با ارزیابی آثار شرکتبه دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. همراه سایر مدارك 

 این بخش از جشنواره جوایزي اهدا خواهند کرد.برگزیدگان 
 000/000/30  حداقلخردسال  بخش تئاتر بهاي منتخبه گروه کمیته کارشناسیبه تشخیص  -

 ریال کمک هزینه تولید تعلق خواهد گرفت. 000/000/60ریال و حداکثر 

اي شرکت کرده یا در این بخش نباید پیش از این در هیچ جشنوارههاي ارائه شده نمایش :تذکر -
اي خالف این موضوع براي ستاد برگزاري محرز چه در هر مرحلهاجراي عمومی داشته باشند. چنان

 ذکور از حضور در جشنواره منع خواهد شد.شود اثر م
 

 :مسابقه تئاتر خیابانی
گروه  8هاي عمومی و فضاي باز و پذیرش حداکثر بخش تئاتر خیابانی با اجراي نمایش در مکان -

) حاوي DVD(هاي نمایشی الزم است چهار نسخه ه شکل رقابتی برگزار خواهد شد. گروهبنمایشی 
. کمک هزینه به ستاد جشنواره ارائه کنند فایل تصویري از اجراي نمایش را به همراه سایر مدارك 

 مبلغ حداقل کارشناسیکمیته به تشخیص هاي راه یافته به جشنواره در بخش خیابانی گروه
 ریال خواهد بود. 000/000/70حداکثر مبلغ ریال و  000/000/40

اي شرکت کرده یا شده در این بخش نباید پیش از این در هیچ جشنوارههاي ارائه نمایش :تذکر -
اي خالف این موضوع براي ستاد برگزاري محرز چه در هر مرحلهاجراي عمومی داشته باشند. چنان

 شود اثر مذکور از حضور در جشنواره منع خواهد شد.

 
 :المللتئاتر بین

 شود.برگزار می به صورت غیررقابتی و کشورهاهاي منتخب از سایر این بخش با حضور نمایش -

ها ضمن در نظر گرفتن مبانی فرهنگی و رویکردهاي جشنواره، توجه به اولویت انتخاب نمایش -
هاي سنی مد نظر به گروه توجهبا  هاي جدید و کاربردي هنر تئاتریکقابلیت اجرایی، استفاده از تکن

 جشنواره خواهد بود.

 
 

 :آموزيتئاتر دانش



آموزي را با بخش دانش برگزاري ستاد ،آموزانفعالیت هنري دانشئاتر در تبا توجه به اهمیت هنر  -
 این بخش متعاقبا نحوه پذیرش آثار شرایط و کند.هاي منتخب این حوزه برگزار میحضور گروه

 اعالم خواهد شد.
 

 :نویسیمسابقه نمایشنامه
نویسی و تولید متون مناسب مخاطب کودك و این بخش در راستاي توجه به حوزه نمایشنامه -

م جوایزي در مراسداوران  به تشخیص هیئتهاي برگزیده شود. به نمایشنامهنوجوان برگزار می
در صورت تصویب شوراي علمی و انتشارات، براي چاپ آثار منتخب اقدام خواهد  و اختتامیه اهدا 

هاي برگزیده در طول برگزاري جشنواره نامهنمایشیکی از به تشخیص هیئت داوران  همچنین شد.
براي حضور در این بخش  .شودکارگاهی و آموزشی خوانش می هاي نمایشی در جلساتتوسط گروه

به آدرس ) به همراه سایر مدارك DVD(ار نسخه چهدر  PDFبه صورت  نمایشی متونبایست می
 دبیرخانه ارسال گردد.

نویسی مسابقات نمایشنامه ها وتا پیش از این در جشنوارهبایست تذکر: آثار متقاضی این بخش نمی -
 برگزیده شده یا به چاپ رسیده باشند.

 
 
 :هاي تخصصیهاي آموزشی و نشستکارگاه

هنرمندان،  زسنجی الزم، با دعوت ای تئاتر کودك و نوجوان، ضمن نیازالمللبیست و ششمین جشنواره بین
با برگزاري وعات علمی و تخصصی حوزه تئاتر در موضرا گو ور و گفتاساتید و فعاالن تئاتر فرصت تبادل نظ

 نشست و کارگاه آموزشی در طول برگزاري جشنواره مهیا خواهد کرد.
 

 :شمار جشنوارهگاه

 .است 2/7/98تا تاریخ هاي کودك و نوجوان ي متقاضی بخشهانمایش مداركمهلت ارسال  -1
 .است 20/06/98ردسال و خیابانی هاي خهاي متقاضی بخشنمایشمدارك مهلت ارسال  -2
 .است 10/6/98نویسی تا تاریخ نمایشنامه مسابقه مدارك شرکت درمهلت ارسال  -3
 شد. اعالم خواهد 25/7/98در تاریخ کودك و نوجوان مسابقه تئاتر هايبخش ي برگزیدهاهنمایش  -4

 شد. اعالم خواهد 05/7/98تاریخ هاي خردسال و خیابانی در هاي برگزیده در بخشنمایش  -5

  



 
 : براي شرکت در جشنواره »الزممدارك «و   »مقررات«
 
تاریخ، زمان، مکان و  ساعت تعیین هاي تئاتر در شهر همدان، با توجه به شرایط و امکانات سالن -1

 کننده بر عهده ستاد برگزاري جشنواره خواهد بود.هاي شرکتاجراي نمایش

هاي نمایشی را به شکل متقاضی تعداد و اسامی گروههاي ها الزم است گروهدر همه بخش -2
هاي جشنواره مکتوب به ستاد جشنواره معرفی نمایند. همچنین براي شرکت در تمامی بخش

 تکمیل شود. تقاضاي حضورم است فرم زال

از اجرا به همراه  کیفیتلوح فشرده تصویري و باکودك و نوجوان شش نسخه مسابقه تئاتردر  -3
یک نسخه  - لوح فشرده حاوي پنج عکس با کیفیت از اجرا -مجوز نویسنده -تاییدیه اجرا

در  A4خالصه نمایش در یک صفحه  - یک قطعه عکس پرسنلی کارگردان -بروشور نمایش
 ارسال شود. به دبیرخانه جشنواره مهلت مقرر

کیفیت از اجرا به تصویري و با ح فشردهدر بخش تئاتر خردسال و بخش خیابانی چهار نسخه لو -4
یک  - A4خالصه نمایش در یک صفحه  - کیفیت از اجرالوح فشرده حاوي پنج عکس باهمراه 

 قطعه عکس پرسنلی کارگردان در مهلت مقرر به دبیرخانه جشنواره ارسال شود.

به در لوح فشرده  PDFچهار نسخه از اثر به صورت نویسی براي حضور در مسابقه نمایشنامه -5
در مهلت مقرر به  A4خالصه نمایش در یک صفحه  -همراه یک قطعه عکس پرسنلی نویسنده

 دبیرخانه جشنواره ارسال شود.

 هاي جشنواره ضروري است. ارائه مجوز کتبی نویسنده براي حضور در تمامی بخش -6

انتخاب  وبی ارزیا یبی و توسط یک هیئت،کهاي بخش کودك و نوجوان به صورت ترنمایش -7
 خواهند شد.

 نویسی به منزله قبول شرایط برگزاري این بخش خواهد بود. شرکت در مسابقه نمایشنامه -8

اند با همان نمایش مجاز به شرکت هاي قبل جشنواره شرکت کردههایی که در دورهکارگردان -9
اي خالف آن ثابت شود از ادامه حضور ه در هر مرحلهچدر هیچ بخش جشنواره نیستند و چنان

 جلوگیري خواهد شد.نمایش 

 تواند تنها با یک اثر در مرحله نهایی جشنواره حضور داشته باشد.هر کارگردان می -10

 الملل در ارزیابی مسابقه شرکت نخواهند کرد.آثار بخش بین -11

 یر نخواهد بود. (براساس فرم تقاضا) پس از اعالم آثار برگزیده قابل تغی مشخصات ثبت شده -12

 داند.ستاد جشنواره کارگردان نمایش را به عنوان سرپرست گروه می -13

 بینی نشده بر عهده ستاد جشنواره خواهد بود.گیري در خصوص موارد پیشتصمیم -14



 نوجوان ك  و دالمللی تئاتر کوست و ششمین جشنواره بینفرم تقاضاي حضور در بی

 همدان – 1398پاییز 

 
مفاد و مقررات بیست و ششمین جشنواره با اطالع کامل از ......................................................................... اینجانب 

 نمایم و متقاضی شرکت در جشنواره هستم.المللی تئاتر کودك و نوجوان مدارك درخواستی را ارسال میبین

: ........................................ شهرنام گروه: ................................................... ..................................:.........................عنوان اثر
 کارگردان:.................................................... سن: .................................... ................................................... :ویسندهن

  ................):...............................................................گرایشرشته و تحصیالت (با ذکر 

 ....................................................: .......تلفن تماس ثابت

 :........................................................................تلفن همراه

 : نشانی دقیق پستی

.....................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................... 

 .....................................................: .........پست الکترونیکی

 متقاضی شرکت در بخش:

ÿ مسابقه تئاتر کودك ÿ مسابقه تئاتر نوجوان ÿ مسابقه تئاتر خردسال 

ÿ مسابقه تئاتر خیابانی ÿ المللتئاتر بین ÿ نویسیمسابقه نمایشنامه 
ÿ آموزيتئاتر دانش ÿ هاي تخصصیهاي آموزشی و نشستکارگاه 

 :تاریخ

 :امضاء           

 

: همدان، بولوار بعثت، جنب پارك مردم، مجتمع فرهنگی سینمایی شهید (ارسال آثار) نشانی دبیرخانه
 المللی کودك و نوجوان.آوینی، دبیرخانه دائمی جشنواره بین

 6516933634کد پستی: 

  08132512118شماره تماس: 

 children.ir-info@festivalنشانی الکترونیکی: 

 021-66710702دبیرخانه دائمی جشنواره

mailto:info@festival-children.ir

