
 بنام خالق زیبایی ، عشق وقلم 

 گیلدخت  خیابانی تئاتر ای منطقه جشنواره نخستین فراخوان

سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری رشت در راستای توجه به نقش زن در جامعه ونگاه مثبت به نقس  

تواند زن در جامعه متحمل شود ، نخستین جشنواره تئاتر  هایی که میزن در خانواده ، اجتماع و همچنین آسیب

، مازندران ، قزوین ، البرز و   گیالناردبیل ،   بین گروه های شرکت کننده از استانهای آذربایجان شرقی ، را   گیلدخت 

 می نماید. برگزار  تهران 

 :  موضوعات جشنواره 

 ها  زنان ، آرزوها  ، آرمان -

 زنان و انقالب اسالمی   -

 دفاع مقدس زنان و  -

 عفاف و حجاب  ، زنان  -

 تحکیم بنیان خانواده  زنان و  -

 ، اشتغال و کارآفرینی زنان  -

 اجتماعیهای زن و آسیب -

 ، مدافعان سالمت   زنان -

 حقوق شهروندی و  زنان -

 نقش زنان در آموزش شهروندی -

 زنان ، سرپرست خانواده   -

 :   جشنوارهاهداف 

 اجتماع.  زن درتوجه به -۱

 اجتماعی .   هایو آسیبزنان پرداختن به موضوع  -۲

 طریق تئاتر خیابانی. ارتباط بی واسطه با مخاطبان و شهروندان برای انتقال مفاهیم از  -۳

 اجتماع .  خانواده و نقش زن در توجه به  -۴

 ایجاد امکانی برای تبادل تجربه های نو و دانش تئاتر در میان هنرمندان  .  -۵

 خانواده و جامعه .  زن در توجه به سالمت -۶

 

 

 



 :   شرایط حضور

های  شده و در جشنواره و همایش و اجرا تولیداولویت با تولیدات تازه است و بدیهی است آثاری که پیش از این -۱

 شرکت نمایند.   جشنواره دیگری شرکت کرده اند ، نمی توانند در این 

در هر زمان متوجه این مسئله گردد که اجرایی پیش از این در جایی   جشنواره الزم به ذکر است که دبیرخانه  -۲

 ی حذف نماید .  تواند آن اثر را در هر مرحله احضور و اجرا داشته ، می

 دقیقه باید باشد .  ۲۵و حداکثر  ۱۵مدت زمان اجرای آثار ارائه شده حداقل  -۳

 الزامی است .    جشنوارهارائه مجوز کتبی نویسنده برای حضور در این  -۴

 به صورت  رقابتی برگزار خواهد شد .   جشنواره -۵

لایر    ۰۰۰/۰۰۰/۵۰تا لایر  ۰۰۰/۰۰۰/۳۰غ از مبلکمک هزینه اجرا   جشنوارهبه همه گروه های منتخب در  -۶

و تعداد افراد می استانهای مختلف به رشت  از) انتخاب مبلغ بنابر فاصله گروهها گیردورودی به جشنواره تعلق می

 باشد ( 

  جشنوارههای خیابانی ، کلیه آثار پذیرفته شده در تاریخ برگزاری با هدف  ترویج و تشویق اجرای عموم نمایش -۷

 داشته باشد.  و هیات داوری  برای عموم مردم  اجرا  ۳می بایست 

 مشخص می نماید .   جشنوارهبرنامه ریزی و محل های اجرای گروه های پذیرفته شده را دبیرخانه  -۸

 هیچ گونه تعهدی برای تامین امکانات صوتی ، دکور ، لباس برای گروهها را ندارد .   جشنوارهرخانه دبی -۹

های تعیین شده در  رشت بر طبق ساعت سطح شهرکلیه گروهها ، طبق جدول تنظیم شده دبیرخانه در  – ۱۰

 اجرا در خواهند آورد .  های مشخص شده نمایش خود را بهمکان

تصویر آثار ارسالی از سوی کارگردانان بر عهده خود وی است و دبیرخانه آثاری که بی کیفیت  کیفیت صدا و  -۱۱

 بوده  و قابل بازبینی نمی باشد را حذف می نماید . 

 های پذیرفته شده در جشنواره بر عهده دبیرخانه جشنواره است .  اسکان و پذیرایی گروه – ۱۲

 :  جوایز

  ونیم میلیون۳ویسندگی،  کارگردانی،  بازیگری زن و مرد ) جایزه اول مبلغ برگزیدگان اول تا سوم رشته های ن

 میلیون تومان(  و نیم و سوم یک  ونیم میلیون تومان  ۲تومان ، دوم 

 در جشنواره.   گریم و پوسنر و بروشور تک برگزیده  و تقدیر بخش طراحی صحنه،  موسیقی،   

 میلیون تومان(   ۲میلیون تومان و برگزیده مبلغ  ۱) تقدیر مبلغ 

 



 :  شرایط جشنواره 

 ها باید درباره زن باشد . توانند مرد یا زن باشند فقط موضوعات نمایشکارگردانان می -

 نمایش در جشنواره شرکت دهد.   ۱تواند فقط هر کارگردان و گروه نمایشی می -

هایی که قبال اجرا شده باشند نمی توانند به جشنواره   ها باید برای جشنواره تولید شده باشد و نمایشنمایش -

 راه پیدا کنند.  

 نفر باید باشد .  ۵حداکثر تعداد افراد گروه  -

 :   مقررات جشنواره 

 نویسنده الزامی است .  ارسال مجوز -

کارگردانان متقاضی حضوردر جشنواره باید به سایت جشنواره مراجعه نموده و بعد از تکمیل فرم و   -

 نمایند .  بارگذاریپرسشنامه فیلم کار خود را 

 دوربین و صدابرداری خوب ضبط شده باشد .  ۱ها باید با نمایش -

 گیرد.  دبیرخانه مسئولیتی نسبت به فایلهای ناقص در بارگزاری را بر عهده نمی -

 های با موضوعات دیگر حذف خواهند شد . ها باید پیرامون موضوعات جشنواره باشد و نمایشهمه نمایش -

 دبیرخانه جشنواره  مسئولیتی نسبت به تامین دکور ، آکسسوار، لباس و ... در اجرا را ندارد .  -

 ارسال و برگزاری جشنواره تغییر نخواهد کرد .  تاریخ -

 :  گاهشمار جشنواره

   ۱۴۰۱ بهمن ۵تا   فیلم اثرمهلت ارسال آخرین 

  ۱۴۰۱ بهمن ۸اعالم نتایج کارهای منتخب جهت حضور در جشنواره 

   ۱۴۰۱ بهمن ۲۶الی  ۲۳برگزاری جشنواره 

 

 :   آدرس دبیرخانه 

   ۶۷بلوار احمدزاده ، کوچه سعدی ، پالک  –رشت گیالن ، 

 01333727310تلفن دبیرخانه: 

   ۰۹۱۱۷۰۵۴۸۳۵ – ۰۹۰۲۹۶۷۴۲۴۶:  دبیرخانه   همراه

 ۰۹۱۱۱۳۰۶۰۶۲: روابط عمومی 

 www.sobheghalam.ir آدرس سایت جشنواره : 

http://www.sobheghalam.ir/

