
 فراخوان چهارمين جشنواره منطقه اي  تئاترمعلولين كوير 

1396آذر ماه  17لغايت  13: زمان   

   شهرستان بيرجند –استان خراسان جنوبي : مكان 

زمان بهزيستي خراسان جنوبي در راستاي فعاليتهاي خود در زمينه ارائه خدمات رفاهي ، اجتماعي و فرهنگي به معلولين و سا

تالش در جهت ارتقاي سطح كيفي زندگي اين گروه از افراد جامعه بر آن است تا با توجه به نقش موثر و ارزشمند هنر نمايش در 

، متقابل و پويا در جهت توانمند سازي افراد معلول و گسترش دهنده همكاري هاي مشترك  ايجاد ارتباطي هماهنگ ، تاثير گذار

خالق ، چهارمين جشنواره منطقه اي تئاتر معلولين كوير را با مشاركت سازمان بهزيستي استانهاي خراسان رضوي ، سيستان و 

  . برگزار نمايد  1396آذر ماه بلوچستان ، كرمان ، يزد در 

:رد تاكيد جشنواره محورهاي مو  

    معلولين و برابر سازي فرصت ها در تمامي عرصه هاي اجتماعي ، آموزشي ، فرهنگي ، هنري  *  

  ارتقاء سطح آگاهي عمومي و تغيير نگرش منفي نسبت به افراد داراي معلوليت * 

  دروني سازي الگوهاي رفتار اخالقي ، رشد ديد گاه همدلي و ارزش هاي مثبت فرهنگي * 

  تقويت حس مسئوليت پذيري و پرورش نگرش مطلوب اجتماعي و احترام به حقوق معلولين و منزلت آنان * 

  تلفيق اجتماعي فرد معلول و كمك به مشاركت وي در جامعه * 

  توانمند سازي افراد داراي معلوليت * 

  و افزايش همكاري ميان هنرمندان تئاتر و معلولين عالقمند به هنر نمايش  تشويق به آفرينش هنري* 

  :بخش هاي جشنواره 

  صحنه اي *

  خياباني و محيطي * 

  كودك و نوجوان * 

  مسابقه نمايشنامه نويسي * 

  كارگاه هاي آموزشي و نشست هاي تخصصي * 

  

  



  :بخش صحنه اي 

اين بخش به منظور معرفي و شناساندن گروههاي نمايشي معلولين ، ايجاد زمينه رقابت سالم و باال بردن انگيزه هاي تالش 

، كارگرداني ، نمايشنامه نويسي : جهت ارائه نمايشهايي با كيفيت مطلوب و با رعايت استانداردهاي هنري در گرايشهاي مختلف 

  . ريم و لباس و همچنين نور ، پوستر و بروشور به صورت مسابقه اي بر گزار خواهد شد بازيگري ، طراحي صحنه، موسيقي ، گ

  : تذكر 

عمومي داشته باشند و اجراي  7پس از اعالم نتايج بازبيني توسط دبيرخانه ، نمايش هاي پذيرفته شده  مي بايستي حداقل *

  . ند اسناد معتبر در اين زمينه را به دبير خانه جشنواره ارسال نماي

  :بخش نمايشهاي خياباني و محيطي 

و با تاكيد بر مضامين زير ، به  ....)ميادين ، خيابانها ، پاركها و(در اين بخش گروههاي نمايشي ، نمايش هاي خود را در فضاي باز 

  .شكل رقابتي اجرا خواهند شد 

  مضاميني بر گرفته از مسائل و مشكالت فردي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي معلولين * 

  مضاميني بر گرفته از مراسم ، سنن و آداب و رسوم بومي و منطقه اي *

  :بخش كودك و نوجوان و تئاتر عروسكي 

ويسي ، كارگرداني ، بازيگري ، عروسك در اين بخش از جشنواره نمايش ها به صورت رقابتي و در گرايشهاي مختلف نمايشنامه ن

الزم به ذكر است عالوه بر محورهاي كلي . گرداني ، طراحي صحنه ، لباس و ساخت عروسك مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت 

   .جشنواره موارد ذيل نيز در حوزه كودك و نوجوان مورد توجه خواهد بود 

ام به حقوق همساالن معلول و بر قراري ارتباط سالم به دور از هر گونه شناخت و درك كودكان معلول توسط همساالن ، احتر*

  تفاوت 

  تاكيد بر نگرش مثبت خانواده به فرزند داراي معلوليت و كمك به شكوفايي تواناييهاي  بالقوه وي * 

  :اين بخش شامل 

 12تا  5ا براي نوجوانان در گروه سني مسابقه تئاتر كودك  كه شامل آثار  نمايشي كه توسط كودكان و يا براي كودكان و ي*

 . سال توليد شده باشد 

سال توليد شده  16تا  12مسابقه تئاتر نوجوان كه شامل آثار نمايشي كه توسط نوجوانان و يا براي نوجوانان در گروه سني *

  . باشد 

  :تذكر 

باشند و اجراي عمومي داشته  7 بايستي حداقلپس از اعالم نتايج بازبيني توسط دبيرخانه ، نمايش هاي پذيرفته شده مي *

  . اسناد معتبر در اين زمينه را به دبيرخانه جشنواره ارسال نمايند 



  :مسابقه نمايشنامه نويسي 

به منظور دستيابي به مجموعه اي از آثار نمايشي كيفي و استاندارد با بن مايه معلوليت ومسائل مرتبط با آن و خالء موجود در 

  . نمايشي مرتبط ، اين بخش طراحي گرديده است  زمينه متون

  :شرايط 

  .آثاري  مورد پذيرش و ارزيابي قرار خواهند گرفت كه با توجه به محورهاي ارائه شده در فراخوان نوشته شده باشد*

  . هر نمايشنامه نويسي مي تواند با حداكثر يك اثر متقاضي حضور در اين مسابقه باشد *

  . نمايشنامه به عنوان آثار برگزيده و بدون در نظر گرفتن اولويت  اعالم خواهد شد  10تعداد *

آثاري كه از سوي هيات داوران براي چاپ مناسب تشخيص داده شوند ، پس از طي مراحل الزم از سوي معاونت امور *

  . توانبخشي سازمان بهزيستي كشور به چاپ خواهد رسيد 

  . خواهد بود  1396ماه  خرداد 31تاريخيشنامه ها تا مهلت دريافت نما* 

  :كارگاه هاي آموزشي و نشست هاي تخصصي 

افراد معلول ، نمايش درماني ، در اين بخش جلسات آموزشي و كارگاهي پيرامون بررسي نقش نمايش در توانبخشي 

با حضور هنرمندان ، كارشناسان ، متخصصان و صاحب نظران  بر پا خواهد .... كارگرداني ، بازيگري ، نمايش نامه نويسي و

  . شد 

  :مدارك عمومي مورد نياز جهت شركت در بخش هاي جشنواره 

 فرم هاي تكميل شده تقاضاي حضور *

  .ارائه اجازه نامه كتبي نويسنده ، مترجم يا ناشر براي ثبت اثر در تمامي بخش ها ضروري است  *

  .احراز شرايط معلوليت بازيگران گروههاي نمايشي با ارائه كارت  شناسايي معتبر الزامي است * 

  سوابق هنري كارگردان به همراه يك قطعه عكس و تصوير كارت ملي *

  تقاضي  و گروه نمايشي چكيده سوابق هنري م* 

و به صورت  B     Nazaninبا فونت  word 2007در بخش مسابقه نمايشنامه نويسي كليه آثار مي بايست در نرم افزار * 

  . يك رو تايپ و شماره گذاري شود و در سه نسخه به همراه يك حلقه لوح فشرده به دبير خانه ارسال گردد 

مربوطه در سايت جشنواره به نشاني فرم (تكميل فرم شركت در جشنواره *

http://disabledtheaterfestival.behzisti.ir  در دسترس خواهد بود.  

  



   :نكات ضروري 

ضمن اينكه اين تعداد به تشخيص هيئت . نفر مي باشد  12حداكثر تعداد افراد در نظر گرفته شده براي هر گروه نمايشي   *

  . بازبين جشنواره قابل افزايش مي باشد 

  . مي بايستي از افراد معلول تشكيل شده باشند  بازيگران گروههاي نمايشي 3/2حداقل * 

  . هيات بازبين جشنواره خواهد بود  انتخاب نهايي نمايش ها به عهده* 

در داوري نمايش هاي جشنواره به نوع معلوليت گروههاي نمايشي توجه خواهد شد و در بخش بازيگري هر گروه از * 

به ) همراه( و همچنين بازيگران غير معلول ) كم توان ذهني ، بيماران رواني و سالمندان حسي ، جسمي حركتي ، (معلوليت 

  . ه بررسي و داوري خواهند شد صورت جداگان

ستاد برگزاري جشنواره مسئوليتي در قبال ساخت دكور و دوخت لباس ها نداشته و صرفا خدمات معمول نصب دكور و آماده 

  . سازي صحنه را ارائه خواهد داد 

    :تقويم برگزاري 

   31/03/96  :ارسال متون مهلت 

  10/04/96 :اعالم نتايج بازخواني 

  30/07/96لغايت  10/07/96  :زمان بازبيني 

  01/08/96 :اعالم نتايج بازبيني 

  12 مطهري  –خيابان مطهري   –شهرستان بيرجند  –استان خراسان جنوبي   :آدرس دبيرخانه جشنواره 

  0563222810: فاكس  -  05632212640: تلفن ثابت   –موسسه خيريه اميد كوثر 

  http://disabledtheaterfestival.behzisti.ir  : وب سايت جشنواره

 com gmail @4birjand.festival :ايميل 

  

 

 

 



  جشنواره كوير  چهارمينفرم شركت در بخش تئاتر 

  

  :استان

  :شهرستان 

  :عنوان نمايش 

  Oو نوجوان  كودك          Oخياباني و محيطي          Oصحنه اي : نوع نمايش 

  :كارگردان 

  :تحصيالت 

 Oغير معلول            O:معلول 

   :مرد :                   زن                           : تعداد افراد گروه

  :شماره تماس 

  :ايميل  

  :آدرس 

  :نويسنده 

  Oغير معلول            O:معلول 

  

  

  چهارمين  جشنواره كوير  نمايشنامه نويسيمسابقه  فرم شركت در بخش 

  

  :استان

  :شهرستان 

  :  نمايشعنوان 

  :نويسنده 

  :تحصيالت 

  Oغير معلول            O:معلول 

  :شماره تماس 

  :ايميل  

  :آدرس 

  

 


