
 کند:برگزار می نوجوان شاخه مازندران انجمن هنرهای نمایشی 

 «گوید قهرمان می» مهرواره 

 مقدمه:

زمانی انجمن هنرهای نمایشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مازندران در نظر دارد با توجه به هم   

داشت قهرمانانی که را با هدف پاس« گویدقهرمان می» ی ی ملی کودک، مهروارهالقدر ماه صفر، با هفتهایام شریف

 اند؛ برگزار نماید.های انسانی نام خود را در تاریخ ادبیات نمایشی ایران و جهان ماندگار ساختهبا گرویدن به ارزش

چه ، قصد دارد تا عالوه بر سوق دادن هر  های کانوناین انجمن با معرفی منابع ادبی قابل دسترس در کتابخانه

، دین، هنر،  ، جایگاه هنرهای نمایشی را در فلسفه تری بیشبیشتر اعضای نوجوان و ارشد و نیز مربیان به مطالعه

رو به سوی  ، ها، اخالق و ... آشکارتر کند تا نوجوان امروزی با شناسایی هر چه بهتر قهرمانان این عرصه تاریخ

 پیش تازد. ]ترای روشنساختن آینده[

 :فیتعر

از زبان  یشینما ییتک گو کیانتخاب  ایبا نگارش  انیاز اعضا و مرب کیهر «  دیگو یقهرمان م » یمهرواره  در

مانند استفاده  یو کارگردان یگریباز یقراردادها یرا با اجرا ییتک گو نی، ا گرید یها تیشخص یحت ایقهرمان  کی

به اجرا خواهند  یو ...؛ در قالب مونولوگ خوان یقی، لباس ، موس میگر یطراح زیمناسب و ن کیمیو م انیاز ب

 گذاشت.

 موضوع:

 قهرمانان کربال  -

 آزاد  -

 سنی:  شرایط سنی

  ارشد - نوجوان  -نونگاه  -

 مربیان -

 آزاد -

 قالب اثر : 

 مونولوگ خوانی -

مونولوگ استفاده از عناصر کارگردانی ) طراحی نور ، طراحی گریم ، لباس ، موسیقی و ... ( در اجرای توجه: 

 باشد.خوانی دارای امتیاز می



 شرکت در مهرواره: ینحوه

  دقیقه 5حداکثر زمان تولید اثر :  -

مراجعه کنید. از روی نوار باال گزینه خدمات را انتخاب  Mazandaran.kpf.irبه سایت برای ارسال اثر  -

 گوید را انتخاب کنید. و در بخش مهرواره ها گزینه مهرواره قهرمان می

 باشد.(نمگابایت  50 بیشتر از ) حداکثر حجم فیلم را تکمیل و اثر خود را بارگزاری نمایید.فرم  -

 است.ذکر کامل مشخصات الزامی -

 به صورت زنده به اجرا خواهند پرداخت.پس از بازبینی آثار، منتخبین در فضای مجازی  -

 1399مهرماه  22:  شرکت در مهروارهمهلت ارسال اثر برای  -

 مهرماه 24زمان اعالم نتایج :  -

 1399ماه آبان یکم پنجشنبه: تاریخ برگزاری مرحله نهایی مهرواره  -

 

 

 

 شوداین فراخوان در قالب مهرواره برگزار می

 تمامی آثار راه یافته به مرحله پایانی تقدیر خواهد شد.

 آثار منتخب در صفحات کانون استان در فضای مجازی منتشر خواهد شد.

 


