
 

 الجبارینالقاصماهللبسم

 «سردار آسمانی»ملی تئاتر  ۀفراخوان دومین جشنوار

 کرمان -9911دی ماه  میکم الی شش

ستان کرمان و انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس     ۀادار سالمی ا شاد ا تکریم  با هدف، کل فرهنگ و ار

و  لیمانیس  حاج قاسم شخصیت، ایثار و سالها مجاهدت سردار سرافراز سپاه اسالم، مجاهد شهید سپهبد          

شنوار  سمانی   »ملی تئاتر  ۀنیز ترویج فرهنگ مقاومت و پایداری، دومین ج سه « سردار آ بخش   را در 

 ند:کنویسی  برگزار میی و نمایشنامهاهصحن خیابانی،

 محورهای موضوعی: 

 سردار آسمانی و دفاع مقدس  -1

 سردار آسمانی و امنیت ملی -2

 سردار آسمانی و نسل جوان -3

 مقاومت اسالمی ۀو جبه سردار آسمانی -4

 سردار آسمانی و استکبارستیزی -5

 مداریسردار آسمانی و والیت -6

 سردار آسمانی و شهدای مدافع حرم -7

 سردار آسمانی و فرهنگ عاشورا -8

 سردار آسمانی، وحدت ملی و انسجام اسالمی -9

 داریسردار آسمانی و مردم -11

 

 ایبخش خیابانی و صحنه

یده و ا ترتیب طرح وبه الزم است  ،ایهای خیابانی و صحنه متقاضی در هر یک از بخش های گروه-1

در سننایت جشنننواره به نشننانی  ماهشننهریور 31گروه و کارگردان تا  ۀهمراه رزومخود را به ۀنمایشنننام

rtfestival.ir  .بارگذاری نمایند 



شنامه  بخش -2 سی به خیابانی و نمای صحنه   نوی تی برگزار صورت غیررقاب ای بهصورت رقابتی و بخش 

 خواهد شد.

ای تا ریال و در بخش صننحنه 111/111/111تا سننق   ،یافته در بخش خیابانیبه هریک از آثار راه -3

 ریال کمک هزینه پرداخت خواهد شد.  111/111/151سق  

د و زن، ره، کارگردانی، بازیگری م  اید های طرح و  خیابانی به نفرات اول تا سننوم بخش      در بخش -4

 جایزه تعلق خواهد گرفت. ،موسیقی ،طراحی صحنه و فضا

ای در مراسننم اختتامیه با اهدای تندی ، لوح تقدیر و        های بخش صننحنه   از کارگردانان نمایش    -5

 خواهد آمد. عملبهقدردانی  ،نقدی ۀجایز

سه طرح و ایده به جشنواره    -6 ه بعد ک است  در بخش خیابانی هر کارگردان مجاز به ارسال حداکثر 

 در جشنواره شرکت داده خواهد شد.ر تصویب، فقط یک اثاز 

 ای هر کارگردان مجاز به ارسال یک نمایشنامه است.در بخش صحنه -7

 بازبینی آثار در هر دو بخش از طریق فیلم خواهد بود.  -8

 

 روزشمار :

 31/16/99ای تا تاریخ آخرین مهلت ارسال آثار در بخش خیابانی و صحنه

 7/17/99عالم نتایج بازخوانی: ا

 11/9/99ای جهت بازبینی: تا تاریخ ارسال فیلم اثر در دو بخش خیابانی و صحنه

 17/9/99اعالم نتایج بازبینی: 

 سردار سلیمانیمزار مطهر  1/11/99کرمان  :ین افتتاحیهیبرگزاری آ

 6/11/99 :برگزاری آیین اختتامیه

 

 جوایز بخش خیابانی:

 بازیگری مرد و زن -ارگردانیک -ایده طرح و

 میلیون تومان 2 -میلیون تومان         نفر سوم 3 -میلیون تومان         نفر دوم 4 -نفراول



 موسیقی  ،طراحی صحنه و فضا

 یک میلیون تومان -میلیون تومان        نفر سوم 2 -میلیون تومان         نفر دوم 3 -نفراول

 

 نویسیبخش نمایشنامه

با موضوعات مندرج در فراخوان و همچنین بر اساس خاطرات شفاهی مردم و رزمندگان و   این بخش 

 شود.زار میبرگ حاج قاسم سلیمانیجهت تولید نمایشنامه با محوریت شخصیت  ،همرزمان این شهید

 هر نویسنده مجاز به ارسال دو نمایشنامه است. -1

   rtfestival.irدر سننایت جشنننواره به نشننانی  13و فونت  B Nazaninآثار باید تایپ شننده با قلم  -2

 بارگذاری شود.

 نهایی در قالب یک کتاب چاپ و منتشر خواهد شد.  ۀسه اثر برگزید -3

 

 روز شمار:

 31/7/99آخرین مهلت ارسال آثار: 

 25/9/99اعالم کاندیداها: 

 6/11/99معرفی برگزیدگان نهایی: در مراسم اختتامیه 

 

 نویسی:نمایشنامهجوایز بخش 

 میلیون تومان 3 -میلیون تومان          نفر سوم 5 -نفر دوم        میلیون تومان  7 -نفر اول

 میلیون تومان 2 -نفر تقدیر  دو

 

 ارسال آثار: ۀنحو

   rtfestival.irو ثبت اطالعات فردی به نشانی  1/5/1399مراجعه به سایت جشنواره از تاریخ   -1

 های مربوطهآثار موردنظر کارگردان در بخشبارگذاری  -2

 



 نشانی دبیرخانه:

 سرو ۀتماشاخان –نرسیده به متروی طالقانی  -خیابان طالقانی -تهران

 88381572-88741427تلفن: 

 اجرایی: ۀنشانی دبیرخان

 ابیکام دیشه یابانخ -ابوحامد یابانخ -کرمان

 کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان ۀادار

 1341-2215211 :تلفن

   rtfestival.ir نشانی اینترنتی:

 


