
 

 

 

 

 
 
 

 ی ملیسومین جشنواره فراخوان  

 تئاتر کوتاه کیش 
 )کافه/ ساحل(

  1399آذر ماه 
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 )کافه/ساحل( شیتئاتر کوتاه ک یمل یجشنواره نیفراخوان سوم

پ دوره   ز یآمت یموفق  ی برگزار  یدر  کوتاه ک  یجشنواره   یاپیپ  یدو  استقبال    98و    97های  در سال  شیتئاتر  و 

در نظر دارد    شیسازمان منطقه آزاد ک   تیجشنواره با حما  رخانه ی، دبدادیرو  نیاز ا  کشور  تئاتر هنرمندان    گسترده 

آذرماه سال    یدوره   نیسوم را در  رعا   ۱۳99جشنواره  پروتکل  تیبا  فضای   در  یشتبهدا  ی هاکامل  و    کافه    دو 

 .د یبرگزار نما ش یک ی بایز رهیجزساحل 

 جشنواره:  یکردهایاهداف و رو

 .و تئاتر کوتاه یط یتئاتر مح گاهیجا تیو تقو تیحما گسترش،  ی تالش برا .1

 . متعارف ر یغ یدر فضاها  یشینما یدادهایو گسترش رو یو ساحل ی اکافه  یهاشیبه نما ی بخش تیهو .2

اجرا نسبت به تئاتر    یرا در حوزه  یترعیوس   یکه گستره  ی و آثار   ییها و اشکال مختلف اجرااز گونه  تیحما .3

  ، شودی را شامل م  یشینما  ی و زبان نو در هنرها  د ی هنر جد   ، یا نارشتهیب  یکه اجراها  رد یگی م   مرسوم در بر 

هنرمندان    ی برا  یمناسب  ی جشنواره فضا  ستیهیبد  ؛(غیره   و   ی تئاتر کاربرد  و،یآلترنات  ی اجرا  )پرفورمنس آرت، 

 .باشد ی م ز ین یعروسک یهاشیحوزه حرکت و نما

 .یشیخالق نما یهادهیها و ا از  طرح تیو حما  د یتول .4

 . شیک ره یتئاتر در جز یِهنرِ عکاس  تیو تقو تیحما .5
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 : جشنواره یهابخش

  یاکافه یهاش ی( مسابقه نمالفا

 ی ساحل یهاشی( مسابقه نماب

 مکتوب  ییاجرا  یهاده یها و ا( مسابقه طرح ج

 تئاتر  ی( مسابقه عکاسد

 ( نمائید توانید مشاهده می ماقبل آخر)تصاویر فضای کافه را در صفحه  ایهای کافهبخش الف( مسابقه نمایش

 و ضوابط:   طیشرا

اثر داده نخواهد    بیترت  قه، ی دق  ۱۵باالتر از مدت  آثار  باشد. به    قه ی دق  ۱۵حداکثر    د یبا  ی ارسالزمان آثار  مدت (۱

 .شد 

اجراگر هستند جشنواره    /گری که تک باز  برگزیده   ییهاشی نفر باشد )در نما  ۳از    شی ب  د یتعداد افراد گروه نبا (۲

 .(نفر خواهد بود ۲ زبان یحداکثر م

 .وجود ندارد   نیکافه، امکان استفاده از دکور سنگ   یدر فضا  هاشینما یجهت اجرابه   (۳

 .رد یگی صورت م نیبازب أت یتوسط ه یشیکامل اثر نما لم یف یتماشا ق یتمام آثار از طر ینیبازب (۴

ب  راه*   آثار  این بخشه    ون یل یم  ۲تومان و حداکثر    ون یلیم  ۱جشنواره حداقل    رخانه یدب  ص یبه تشخ  یافته در 

 .یابد اختصاص میتومان 

 : انتخاب تی اولو

 ی هنر تیفی ک -

 ( 9۶کافه. )کافه  ی اثر با فضا ییشکل اجرا  ژهیو به و یی تناسب محتوا -

 یی گراو تجربه  ت یخالق -

 تناسب با اهداف جشنواره  -



3 
 

 

 

 

 در صفحه آخر مشاهده نمائید(   توانیدرا میساحل  فضای  )تصاویر یساحل یهاشیخش ب( مسابقه نماب

 ط: و ضواب  طیشرا

اثر داده    بیترت  ،قهیدق   ۲۰  باالتر از مدت  به آثار  ؛باشد   قه ی دق  ۲۰  باید حداکثر  ،یارسال  یشیزمان آثار نمامدت (۱

 .نخواهد شد 

ا (۲ در  گروه  افراد  کل  نما  ۴  حداکثر  بخش  نیتعداد  )در  باشد.  باز  ییها  شینفر  تک  هستند    /گریکه  اجراگر 

 . (نفر ۳باشد حداکثر   گریباز ۲که شامل   یینفر خواهد بود. و اجراها ۲ زبان یجشنواره حداکثر م

 .ردیگی انجام م نیبازب أت یتوسط ه یشیکامل اثر نما لم یف یتماشا ق یتمام آثار از طر ینیبازب (۳

راه  *   آثار  در به  به تشخ  نیا  یافته    ون یلیم  ۲تومان و حداکثر    ون ی لیم  ۱جشنواره حداقل    رخانهی دب  ص یبخش 

 .یابد اختصاص میتومان 

 ب: انتخا تی اولو

  یهنر تیفی ک -

  ا، یآب در  ا،یدر لگونیو ن   ع یانداز وس چشم  ،یآن )ساحل شن ژهیاز امکانات و  ی مند ساحل و بهره  یتناسب با فضا -

  .(غیره فضا و  انسیآمب

 یی گراو تجربه  ت یخالق -

 تناسب با اهداف جشنواره  -
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 مکتوب ییاجرا یهادهیها و امسابقه طرح( بخش ج

  د یتول  ظورمنمکتوب( را به    یی اجرا  یهادهیجشنواره بخش )طرح و ا  یدوره برگزار   ن یومس در  جشنواره    رخانهیدب

 .کند یساحل برگزار م ایکافه  ی فضا ژه یو  یشیخالق نما یهادهیبه طرح ها و ا ی بخش تیو اهم

 : و ضوابط  طیشرا

 (. شود ز یپره یی )از اضافه گو صفحه نوشته شده باشد  7حداکثر در  ستیبا ی آثار م  (۱

 .شوند  پیتا 1۶و اندازه قلم    b nazaninو با قلم word  در قالب  ستییآثار با (۲

به همراه   و شده  نتیصورت پرهخود را ب  ده ینسخه از طرح و ا ۴ ستیبایمحترم م  انیبخش متقاض ن یدر ا (۳

 .نمایند ارسال  رخانهیبه آدرس دب  دهیطرح و ا یحاو  pdf لیعدد لوح فشرده در قالب فا کی

 شود. یاثر داده نم بیناقص ترت ی به مدارک ارسال( ۴

 تئاتر یعکاس  ید( مسابقه

 . (ردیگی اعالن قرار م  نیا وستیمنتشر و در پ ۱۳99آبان   ۱۵ خ یصورت مجزا در تارهبخش ب  ن یفراخوان ا)

مسابقه   مندانعالقه  در  شرکت  تار  توانند ی م  تئاتر   یعکاس   یبه  سا  ۱۵  خ یاز  به  مراجعه  با    تیآبان 

www.kishtheaterfestival.ir بخش آگاه شوند  نیا ط یاز شرا یخبر  یها رسانه قیاز طر  ای. 

 

 

 

http://www.kishtheaterfestival.ir/
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 یز:جوا

افتخار،    پلمید  س، یشامل تند  یزیجوا   دگانیچهار بخش  ) الف، ب ، ج ، د (  به شکل مجزا به برگز  در

 .گرددی اهدا م ینقد زه یو جا ریلوح تقد 

 ی:عموم طیشرا

 DVD نسخه از اثر خود را در قالب  ۴بخش کافه و ساحل به منظور حضور در جشنواره الزم است    انیمتقاض  ـ

 .ند یجشنواره ارسال نما رخانه یدبآدرس  به 

  ر ی. در غستی شما الزام  یارسال  ی فشرده   ی هادر تمام لوح  ر یموارد ز  تیمحترم توجه داشته باشند رعا  انیمتقاض

 .ندارد هالم یف  ینیبازب ی برا یتعهد   چیه رخانه یدب صورتنیا

 . نوشتن نام اثر( ۱

 .و کارگردان  سندهینو  ی نوشتن نام و نام خانودگ( ۲

 .مکتوب(  ده یساحل/ طرح و ا )کافه/ د یحضور در آن هست یکه متقاض  ینوشتن بخش( ۳

اثر   کی  مولف صرفاً  ایاما از هر کارگردان  ند یجشنواره شرکت نما یهابخش ی در تمام توانند یم ز یعز انیمتقاض -

 .خواهد شد  رفتهیپذ 

 .انتخاب خواهند بود تی و اهداف جشنواره در اولو  کردیآزاد است اما آثار متناسب با رو موضوع جشنواره کامالً  -

 .سته اجشنوار ط یشرا هی کل  رفتنیشرکت در مسابقه و ارسال اثر به منزله پذ  -

 شرکت کرده باشند. ز ین یگری د یهادر جشنواره   نیاز ا شی پ توانند ی م یآثار متقاض -
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 ه:جشنوار رخانهیتعهدات دب

 ش. یک ره یبه جز مایرفت و برگشت هواپ ط یبل هی ته( ۱

 . افراد گروه یی رایاسکان و پذ  نیتأم (۲

 .محل اقامت و مکان اجرا نیرفت و برگشت ب سیسرو نیتأم( ۳

 . در روز آخر جشنواره  رهیگشت جز  گانیتور را (۴

 :گاهشمار جشنواره

 99اعالم فراخوان: مرداد ماه  -

 99 وریشهر 1جشنواره: از  تیشروع ثبت نام در سا  -

 ( ی مهر ماه )بجز بخش عکاس  3۰و ارسال آثار:  تینام درسامهلت ثبت نیآخر -

 آذر ماه 1: ینیبازب جیاعالم نتا -

 99آذر ماه  یانیجشنواره: هفته پا یبرگزار -

 ه:رخانینحوه ثبت نام و ارسال آثار به دب

تار  ان یمتقاض  یتمام از  تکم  ۱۳99  ور یشهر  ۱  خیاز سراسر کشور  از  پرداخت هز  لیپس  و  در    نه یفرم  نام  ثبت 

نسخ    ای  یشیآثار نما  لم ی، فیریکد رهگ   افت یدر  و  ( www.kishtheaterfestival.ir)  یجشنواره به نشان  تیسا

 . ند یجشنواره ارسال نما رخانه ی( به دبشتازیپ ای  پاکسیپست )ت نیتر عیشده خود را با سر نتیپر یهادهیا

فرم ثبت نام در    لیپس از تکم ستیبای و م باشند ی ثبت نام معاف م نه یاز پرداخت هز شوند ی: هنرمندان کتبصره

 .دهند   لیتحو رخانه یبه دب جشنواره، آثار خود را شخصاً تیسا

http://www.kishtheaterfestival.ir/
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 : رخانهی دب آدرس

ساختمان منطقه    یاجتماع  ی ساختمان بساک، معاونت فرهنگ   خیابان کمیل،   شه،یبلوار اند   ، ییسنا  دانی. مشیک

 ۰9۳۰9۱۶۶9۵۶تماس:  شماره  .شیتئاتر کوتاه ک ی جشنواره مل رخانه یدب  ،یامور هنر  تیریمد   ش،یآزاد ک

 ی عباس نجار  یریبه دب  ۱۳99آخر آذر ماه    یدر هفته  شی تئاتر کوتاه ک  ی مل  یجشنواره  نیسوم

 .گرددیبرگزار م  ش یک  ی بایز  ی رهیدر جز
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 ی ملی تئاتر کوتاه کیش سومین جشنواره 
 )کافه/ ساحل( 

 1399آذرماه 


