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سازمان بسیج هنرمندان تهران بزرگ دوازدهمین جشنواره تئاتر را در سال 1395 با رویکرد 

نگارش نمایشنامه هاي جدید و حمایت از تولید آثار نمایشی نو و پرهیز از حضور گروه هاي 

 عاریتی و نمایش هاي تکراري با نظارت و هدایت گروه هاي نمایشی از مرحله طراحی ایده تا 

اجراي نمایش درتهران و نهایتاً حضور در جشنواره استانی و سراسري برگزار می کند.

اهداف جشنواره:

1- معرفی ، شناخت ، ترویج و تبلیغ فرهنگ بسیج برگرفته از فرهنگ اسالم ناب محمدي(ص)

2- شناسایی و معرفی بسیجیان هنرمند خالق و استعدادهاي نمایشی انقالب اسالمی در سطح استان

3- کمک به فرآیند تولید با دستیابی به جنبه ها و نگاه هاي هنري نو و خالق و نظارت از مرحله طراحی تا اجراي عموم

4- فراهم نمودن بستر و زمینه مناسب جهت تعامل هنرمندان عضو شبکه هنري بسیج و تبادل تجربیات و اطالعات

5- ایجاد فضاي الزم براي رقابت سازنده و موثر و توسعه توانمندیهاي علمی و عملی اعضا شبکه هنري بسیج

6- جذب ، تربیت و پرورش هنرمندان کار آمد در این رشته و تاثیر گذاري مطلوب بر فضاي هنري و فرهنگ عمومی

سازمان بسیج هنرمندان تهران بزرگ برگزار می کند

فراخوان  دوازدهمین جشنواره تئاتر استانی بسیج 

موضوعات جشنواره :

بخش هاي جشنواره:

1-  نمایش صحنه اي

2-  نمایش میدانی و خیابانی

3-  مسابقه نمایشنامه نویسی

1- ادبیات سبک زندگی ایرانی اسالمی 

2-  ادبیات پایداري، نمایش و اقتصاد مقاومتی

3-  ادبیات پسا استعماري ، نمایش و مدافعان حرم

4-  ادبیات مقاومت ، نمایش و شهداي حرم

5-  دفاع مقدس ، نمایش و شهداي غواص

6-  ادبیات جنگ، نمایش و استعمار مدرن

7-  ادبیات متعهد، نمایش و اقتصاد مقاومتی

8-  ادبیات زنان، نمایش و گوهر آفرینش

9-  ادبیات متعهد، نمایش و رسانه هاي مجازي

10-  ادبیات پسا استعماري، نمایش و تهاجم فرهنگ

11-  ادبیات پسا استعماري، نمایش و مقام واالي زن

12-  ادبیات پایداري ، نمایش و حجاب و عفاف

تمام بخش هاي جشنواره بصورت رقابتی برگزار می شود

کلیه شرکت کنندگان در بخش هاي مختلف ابتدا باید طرح(خالصه داستان) خود را به دبیرخانه ارسال کنند

پس از تایید طرح ها در فاصله زمانی دوماه با راهنمایی یک استاد راهنما که از سوي دبیرخانه مشخص می شود 

تبدیل به نمایشنامه می شوند. ودر بخش متقاضی شرکت داده می شود. 

طرح هاي که از طریق ایمیل ارسال می شوند پس از گرفتن تایید پیامکی از دبیرخانه مورد قبول می باشد وهیچ

 مسئولیتی در صورت نداشتن تایید دبیرخانه بر عهده ندارد.

پرداخت کمک هزینه به نویسندگان نمایشنامه پس از تکمیل و تایید نهایی استاد راهنما طبق دستورالعمل 

جشنواره آغاز تمرین گروه هاي نمایشی با نظارت استاد راهنما انجام می شود

مقررات کلی جشنواره:

شرایط شرکت در جشنواره:

  فرم تکمیل شده تقاضاي حضور

  طرح(خالصه داستان) تایپ شده در یک صفحه

طرح را می توان حضوري و یا به ایمیل دبیرخانه ارسال نمود 

A4

تقویم جشنواره:

  مهلت ارسال طرح (خالصه داستانی) حداکثر تا تاریخ 95/4/6

  اعالم نتایج بازخوانی تا 95/4/25

  آغاز نگارش نمایشنامه و تحویل نسخه کامل با راهنمایی و تایید استاد راهنما از95/4/26 تا 95/6/26 

  ارسال نمایشنامه کامل تولید شده حداکثر تا تاریخ 95/7/30

  اجراي عموم نمایش ها در سطح استان از 95/9/12 تا 95/10/3

 برگزاري جشنواره کشوري بهمن ماه95
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