باسمه تعالي
"زنده نگه داشتن ياد شهيدان كمتر از شهادت نيست".
مقام معظم رهبري ( مد ظله العالي )

فراخوان
انجمن هنرهاي نمايشي استان ايالم و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان
دهلران
با مشاركت اداره كل هنرهاي نمايشي كشور و اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي
استان ايالم برگزار مي كند:

چهارمين جشنواره ملي تئاتر خياباني

شرهاني
( پاسداشت سردار سرافراز شهيد حاج قاسم سليماني )

ايالم  ،دهلران – اسفند ماه 8931

اهداف جشنواره :
 -1پاسداشت شخصیت انقالبی و ایثارگر سردار سرافراز سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
 -2ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
 -3زنده نگه داشتن یاد شهیدان و تكریم ایثارگران
 -4معرفی زوایاي پیدا و پنهان دوران دفاع مقدس به نسل جدید
 -5ایجاد انگیزه در هنرمندان براي خلق آثار هنري با موضوع ایثار و شهادت
 -6تبلیغ و ترویج قصص قرآنی و همچنین زندگی ائمه (ع)
 -7معرفی شهداي استان ایالم به ویژه سرداران و فرماندهان شهید و تاثیر آنان در دفاع
مقدس

محورهاي مورد تاكيد جشنواره :
 -1ایثار و مقاومت مدافعان حرم در خارج از مرزهاي جغرافیایی و جلوه هاي مشابه آن در سایر
كشورهاي تحت ستم.
 -2نقش قرآن و عترت در سیره شهدا
 -3ایثار و فداكاري پدران  ،مادران و همسران شهیدان و جانبازان
 -4نقش ایستادگی و مقاومت مناطق مرزي در توسعه و امنیت پایدار كشور
 -5جلوه هاي ایثار و فداكاري در سبك زندگی ایرانی و اسالمی
 -6معرفی الگوهاي برجسته ي ایثار و شهادت با الهام از سیره ي شهیدان به ویژه شهداي
عملیات محرم در منطقه ي عملیاتی شرهانی و محورهاي دیگري كه در راستاي اهداف
جشنواره باشد.

شرايط جشنواره :
-1جشنواره به صورت رقابتی و با موضوع ایثار و شهادت برگزار می شود و در بخش هاي
كارگردانی ،طرح و ایده ،بازیگري زن و بازیگري مرد ،بنا بر صالح دید هیئت داوران نفرات اول
تا سوم با اهداي تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار و جایزه نقدي تقدیر به عمل می آید.
 -2در بخش هاي طراحی صحنه و فضا و ساخت وسایل ،موسیقی ،طراحی لباس ،طراحی پوستر و
بروشور با اهداي تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار و جایزه نقدي از یك برگزیده تقدیر به عمل می
آید.
 -3دبیرخانه جشنواره ازهر گروه و كارگردان دو اثر را جهت شركت در مرحله بازبینی می پذیرد.
 -4بر اساس موافقت اداره كل هنرهاي نمایشی اثر برگزیده جشنواره به دبیرخانه جشنواره بین
المللی خیابانی مریوان معرفی خواهد شد و همچنین باتوجه با رایزنی هاي این دبیرخانه چند اثر به
جشنواره هاي مختلف معرفی خواهند شد كه اطالعات رسمی متعاقبا اعالم خواهد شد.
 -5آثار متقاضی شركت در جشنواره باید تولید سال  1331باشد بدیهی است ستاد جشنواره
آثاري را كه تنها براي جشنواره شرهانی تولید شده است در اولویت پذیرش قرار خواهد داد.
 -6حداكثر تعداد افراد هر گروه  6نفر می باشد و ستاد جشنواره از پذیرش افراد خارج از تعداد
تعیین شده معذور است.
 - 7ستاد برگزاري جشنواره در پایان بر اساس شاخص ها و معیارهاي مورد نظر خود  ،به گروه
هاي راه یافته به بخش رقابتی براساس بعد مسافت و شرایط كمی و كیفی اثركمك هزینه
پرداخت خواهد كرد.

-8چنانچه در هر مرحله تغییر و تفاوتی در شكل یا محتواي اثر با آنچه در لوح فشرده ( فیلم
نمایش ) كه توسط متقاضی ارائه شده است مشاهده گردد نمایش مذكور از بخش مسابقه حذف
خواهد شد.
 -9ستاد جشنواره هیچگونه مسئولیتی درقبال بازیگر و عوامل مشترک و ...در خصوص هماهنگی
اجراي گروه ها ندارد.
-10ستاد جشنواره هیچگونه مسئولیتی در خصوص تهیه سیستم صوتی  ،اكسسوار و دیگر
ملزومات مورد نیاز گروه ها را ندارد.

 -11حضور در جشنواره به منزله پذیرفتن ضوابط جشنواره و رعایت تمامی مفاد فراخوان
می باشد.
توجه :آثاری که به موضوعات زندگی و سیره شهید سرافراز اسالم سپهبد حاج قاسم سلیمانی بپردازند در
اولویت قرار می گیرند

مدارك مورد نياز:
 سه نسخه لوحه فشرده از فیلم اجراي نمایش با كیفیت مطلوب و در فرمت هاي معمولیپخش DVD
 فرم تكمیل شده ي تقلضاي حضور در جشنواره مجوز كتبی نویسنده خالصه نمایش در یك صفحه A4 یك قطعه عكس  3*4كارگردان -بیوگرافی كارگردان در یك صفحه ي A4

 یك نسخه طرح و ایده نمایش-

گاه شمار جشنواره :
 مهلت دریافت فیلم اثر به دبیرخانه جشنواره در قالب لوح فشرده  15اسفند 1331 اعالم نهایی آثار پذیرفته شده 11 :اسفند 1331 برگزاري جشنواره  :نیمه دوم اسفند 1331نشاني دبيرخانه جشنواره :
استان ایالم – شهرستان دهلران – مجتمع فرهنگی هنري اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی دهلران،
دبیرخانه چهارمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی شرهانی
تلفن 21433723352 :
نمابر 21433722236 :
شماره موبایل سعید خیراللهی 23113421335 :

فرم تقاضای حضور در چهارمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی شرهانی
اینجانب  ........................................................با اطالع كامل از شرایط فراخوان با ارسال مدارک
مورد نیاز ،تقاضاي خود را براي حضور در بخش مسابقه اعالم می نمایم.
عنوان اثر............................................................................................................................. :
نویسنده  ...................................................................:كارگردان..........................................................:
تحصیالت (با ذكر گرایش).................................................................................. :
گروه ................................................................................. :شهر.......................................:
موضوع نمایش........................................................................................... :
مدت زمان..........................:
تلفن ثابت ......................................... :تلفن همراه................................................ :
نشانی دقیق پستی:
.......................................................................................................................................................................
رایانامه ........................................................................... :

نام ونام خانوادگی :

تاریخ :امضاء:

