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 9911فراخوان نمایشنامه برای اجراهای سال

 

به شرح ذیل  9911 سال اجراهای پذیرش نمایشنامه برای فراخوان تئاتر کودک و نوجوان می رساند که دست اندرکارانبه اطالع    

 خواهد بود.  

و  تئداتر مرکز تولیدد   دبیرخانه بهخود را نمایشنامه های فراخوان این بر اساس  9911سال  پانزدهم آبان تاتوانند  قاضیان میمت   

 .نمایندارائه  واقع در پارک الله کودکان و نوجوانان کانون پرورش فکری تئاتر عروسکی

 باشند، و در دو سال اخیر موفق به اجرا در مرکز تولیدد تئداتر    نوجوان و کودک تاتر عرصه در سابقه دارای که کارگردانانی

 .اجرا قرار خواهند گرفت اولویت در و بازبینی  متن نشده اند، به شرط تصویب

 کیفیت عالی و ظرفیت اجرای سالن ها خواهد بدود. بعدد از تاییدد نمایشدنامه بدا توافدق       نمایشنامه ها بنا به پذیرش  تعداد

 .اجرا خواهد شد 9911کارگردان و مدیریت مرکز تولید تئاتر در سال 

ندارد و باید در مرحله بازبینی به تایید نهایی شورای کارشناسی مرکدز تولیدد تئداتر     تایید نمایشنامه هیچ ضمانتی برای اجرا توجه:
 برسد.

 .نمایشنامه ها طی دو مرحله تایید خواهند شد   

از تاییدد شدورای    مرحلده دو:: نمایشدنامه هدا پد      مدی شدود.   بدازخوانی شورای مرکز تولیدد تئداتر    توسطنمایشنامه،  :مرحله اول 

قابدل ذکدر اسدت    . به تاییدد نهدایی خواهدد رسدید    ( مدیر مرکز تولید تئاتر و ...شورای تولید شامل )معاون تولید،  توسطکارشناسی، 

 نویسنده می بایست نمایشنامه خود را توسط کارگردان به مرکز تولید تئاتر ارسال نماید.

 د شد.  نگروه بندی خواه «ج»و  «ب»و « لفا» گروهسه تولید تئاتر با کمک هزینه تولید بنا به سوابق و تجربه کارگردان به 

 پیش کسوتان و کارگردانانی که بیش از ده نمایش تولید کرده اند.   گروه الف:

 کارگردانانی که کمتر از ده نمایش تولید کرده اند. گروه ب:

 .حمایت از آثار ارزشمند گروه ج:

 :نمایشنامه موضوع

  اقتبداس از  ) بپدردازد.  ها، قصه ها و فرهنگ ایرانداستان الویت با نمایشنامه هایی است که به

چارچوب سیاست  در الویت خواهد بود. همچنین می بایست در «قدیم و جدید»ادبیات ایران 

          (.دشاب ناناوجون و ناکدوک یرکف شرورپ نوناک یاه گذاری ها و خط مشی

 کودک یا نوجوان چاپ شده داستان های اقتباس از . 

 ملی و مذهبیایا:  مربوط به نمایشنامه های. 
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 تئداتر  عرصده  در سدال  سده  از بدیش  فعالیدت  بر عالوه باشند، داشته توجهاولین تجربه آنهاست  که هایی کارگردان :توجه

 مستندات ارائه. )باشند بوده فعال نوجوان و کودکتئاتر  حوزه در نمایش سه از بیش حداقل بایست می نوجوان، و کودک

 (است ضروری

 :ارائه نمایشنامه شرایط

 به همدراه  نمایشنامه  یک نسخه ازکارگردان  فه جویی در کاغذ و حفظ محیط زیست و کاهش هزینه های تکثیر،برای صر

 صفحات مجازی قابل قبول نیست( ایمیل و )ارسال نمایشنامه از طریق .دهد تحویل دبیرخانهفایل آن 

 کند ارائه تئاتر مرکز به اجرا جهت نمایشنامه یک تنها تواند می کارگردان هر. 

  قلم  و  91فونتBnazanin  یاmitra 

  الزامی است. با امضا و تاریخ نویسنده یا مترجم اثرمجوز کتبی 

 .نمایشنامه به تنهایی قابل قبول نیست و می بایست کارگردان آن را به مرکز ارائه بدهد 

 تکمیل فر: تقاضانامه.   

  داده نمی شود.به موارد و اطالعات ناقص ترتیب اثر 

 بندا بده مجدوز دو:     زیادی انجا: شده باشدد به مرحله بازبینی می رسند، چنانچه تغییرات  بعد از تایید نمایشنامه هایی که

 امه روند تولید جلوگیری خواهد شد.در غیر اینصورت از اد تایید شورا می تواند به مرحله اجرا برسد. به ویژهنویسنده و 

 بعد از  در قبال تحویل پالتو تمرین نخواهد داشت. مگر در شرایطی که پالتوی تمرین خالی باشد. مرکز تولید تئاتر تعهدی

 اجرا نماید.نمایش را جهت بازبینی، کارگردان اثر می بایست در سالن،  ی مرکز تولید تئاتر،شورانمایشنامه توسط  تایید

 :زمان و مکان ارسال آثار

  پنج شنبه از غیر هفته، ایا: طول در را خود های درخواست  تعیین شده توانند در فرصت زمانی میکارگردانان متقاضی در هر بخش 

کدانون پدرورش فکدری    مرکدز تولیدد تئداتر    خیابان حجداب،   نشانی به هشت صبح تا چهار عصر اداری ساعت در  ،تعطیالت رسمیو 

   مراجعه نمایند. نمایش دبیرخانه

  اعال: خواهد شد. الز: به ذکر است زمان اعال: نتایج بنا به تعداد آثار متغییر خواهد بود.   دی ماهنتایج تا پایان 

 به هیچ وجه قابل تمدید نیست. تحویل نمایشنامه تاریخ 

 وجود نخواهد داشت. تنها در صدورت مشدروط بدودن     و دفاع برای آثار مردودی جلسه توجیهی

 کارگردان اعال: می شود. صورت کتبی به موارد به 

کارشدناس   99داخلدی   11166991بدا شدماره    به جز پنج شنبه و روزهای تعطیدل  در صورت ضرورت   

 .گرفته شودتماس  خانم شاملو  نمایشنامه
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 فرم شماره: 

 تقاضانامه شرکت در فراخوان نمایشنامه و نمایش

 وجواناناداره کل سینمایی و تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و ن

9911-9911 

 عنوان نمایشنامه:        

 کارگردان:                                                       نویسنده:  

  نوجوان گروه سنی مخاطب: خردسال       کودک 

 

 (و بدون شرح )به شکل فهرست خالصه سوابق کارگردان:

 

 

 

 

 

 

 موضوع نمایشنامه در چند کلمه: 

 نمایشنامه:خالصه 
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 مجوز نویسنده:

شوود و بدود از   و اجرا به کارگردان داده می  در نظر داشته باشد این مجوز تنها برای تایید روند تولیدنویسنده محترم 

 عقد قرارداد، تولید، نویسنده مالکیت اجرای اثر را به مرکز تولید تئاتر واگذار می کند. 

درخواسوت   رسومی  می بایست، طی یک نامه کندصرف نظربا کارگردان همکاری ادامه چنانچه نویسنده به هرعلتی از 

همچنوین قابول رکور اسوت،      اعالم نمایود.  از روند تولید، (کارگردانتایید با امضای ) حذف نمایشنامهخود را مبنی بر 

رونود  از نمایشنامه ه تغییر کارگردان را نخواهد داشت، در این صورت اجاز بدون اطالع دبیرخانه، یا کارگردان نویسنده

  حذف خواهد شد. تولید

 نویسنده نمایشنامه                                         اینجانب   

                                                      آقوای خوانم    مرکز تولیود تئواتر بوه    یکی از سالن های رضایت خود را جهت اجرای نمایش در  با آگاهی از فراخوان  

    اعالم می دارد.

                                                                                                                               محل تولد:       نام پدر:                         شماره شناسنامه:                         شماره ملی:                 

 امضا:تاریخ و 

 

 

 تقاضانامه فاقد اعتبار است.ون مجوز نویسنده و تدهد کارگردان، بد 

 عهوده  به را نمایش یاجرای عوامل مسئولیت تمام شود می متدهد ،نمایشنامه دهنده ارائه عنوان به کارگردان، 

مرکز تولید تئواتر هویگ گونوه مسوئولیت      .نماید عمل قوانین و ظوابط طبق و گیرد

 موی  قورارداد  متدهود  عنوان به را کارگردان تنها میانجگری را به عهده نمی گیرد. و

 .شناسد

 تدهد کارگردان:

       اینجانب                                                     کارگردان نمایش                                        

                                                                                                        . اخوان را مطالده و تایید می کندمطالب مندرج در فراخوان و تقاضانامه شرکت در فر

 امضا:تاریخ و  

 : امضای کارشناستاریخ و 

 توضیحات الزم:
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 تو لید تئا ترمر کز 

 و تئا تر عر و سکی

 کانون پرورش فکری

 کودکان و نوجوانان


