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 "بانو"جشنواره تئاتر  نخستین فراخوان

 های کوتاه به مناسبت روز زن()جشنواره مونودرام

ار و با فراخوان آث روز زن را، همراه با دانشگاهیان و هنرمندان عرصۀ نمایش جشن گرفتهکوشد فرخنده، میبانو اترجشنواره تئ      

های آید، زن و نقش، گامی کوچک برای گرامیداشت این روز بزرگ بردارد. چنانکه از نام جشنواره برمی1نمایشی در قالب مونودرام

برآیند آن، در قالب کتاب و  استبانو  گوناگون حقیقی و حقوقی آن در زندگی شهری و اجتماع، موضوع محوری جشنواره تئاتر

 شده( و اجرای تئاتر، در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت. ها)تالیفی و ترجمهمجموعه نمایشنامه

  2کمپانی هنرهای نمایشی و سینمایی اردیبهشت برگزارکننده:

 دانشگاه تهران و پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرسمعاونت فرهنگی و اجتماعی  با حمایت:

 )چهارشنبه و پنجشنبه( 1991اسپندماه  9و  8 زمان برگزاری:

 تاالر مولوی دانشگاه تهران مکان برگزاری:

  موضوعات و محورهای اصلی جشنواره:

 زن روز 

 ها(زنان)کارآفرینی، خانواده، دانشگاه و دیگرنقش اجتماعی هاینقش 

 مادرانگی 

 )حقوق زنان)شهروندی، کار، فردی، اجتماعی 

  زن، زندگی، امید و زیبایی 

 کنندگان و منوط به تایید داوران(دیگر موضوعات مرتبط)به تشخیص شرکت 

  های جشنواره:بخش

 ای( دقیقه11تا  11های مونودرام( نمایشنامه: ترجمه)1

 ای( دقیقه11تا  11های مونودرام( نمایشنامه: تالیف)2

 کنندگان تهران( ۀ شرکتویژ -ایدقیقه 11های ( اجرا: زنده)مونودرام9

 کنندگان سراسرکشور به جز شهر تهران(ویژۀ شرکت -ایدقیقه 11های )مونودرامتئاترفیلم( اجرا: 4

 شرایط و ضوابط شرکت در جشنواره: 

 نواره، در جش فرم تقاضای حضور و فرستادن تکمیل ، ملزم به نام نویسی،های جشنوارهتمامی متقاضیان شرکت در بخش

 هستند. oartsco@gmail.comبه ایمیل 

 نویسی و تقاضای حضور در جشنواره الزامی فرستادن یک قطعه عکس پرسنلی و اطالعات کامل تماس همراه با فرم نام

 است.

 دقیقه( 11اجراها تا  -دقیقه 11شده یا تالیفی تا ی)متون ترجمهرعایت زمان آثار تولید 
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  امکان پذیرشتاکید داشته و  بدون ابزار، اشیا و وسایل صحنهبر اجرای بازیگر تماما  آثار،ای صحنهبخش اجرای 

 .دقیقه، وجود ندارد 1سازی بیش از زمان آمادهبا  ها،مونودرام

 کننده تنها در یک بخش و با یک اثر امکان حضور در جشنواره را دارد. هر شرکت 

 شده تشرمن به صورت کاغذی یا الکترونیکی تا زمان حضور در جشنواره نبایدتالیفی متقاضی حضور،  /شدهمتون ترجمه 

 باشند.

  برگزیدگان جشنواره، امکان چاپ آثار خود را به صورت مجزا با سایر ناشرین داخلی و خارجی ندارند و حق تکثیر و نشر

 متون، برای کمپانی اردیبهشت با رعایت حقوق مولف محفوظ و انحصاری خواهد بود. 

  در تلگرام مجازی جشنوارهفیلم کامل اجرای خود را به نشانی باید می، (4تئاتریلمو ف 9ایصحنهبخش اجرا)متقاضیان 

(@oartsco) بفرستند . 

  ندارندرا  ایصحنهای از سراسر کشور( امکان اجرای )ویژۀ بخش اجرای صحنهتئاترفیلممتقاضیان داوری. 

  است.  جشنوارهتمامی تصمیمات الزم برای اجرا و برگزاری جشنواره به عهدۀ دبیرخانه 

 کنندگان در این بخش ملزم به رعایت تایید مرکز هنرهای نمایشی، شرط نهایی پذیرش آثار است؛ بدیهی است شرکت

 شرایط و ضوابط تولید آثار نمایشی در این مرکز خواهند بود.

  منزلۀ پذیرش قطعی تمام تصمیمات اجرایی، شرایط و ضوابط برگزارکنندگان است.شرکت در جشنواره به 

 نحوۀ فرستادن آثار: 

 (: تئاترفیلمای و متقاضیان شرکت در بخش اجرا)صحنه (1

 شناسۀ به  فرستادن فیلم اجرا@oartsco مگابایت( 91)کمتر از در شبکه تلگرام 

 بدون و  قطع تصویری هرنوع بدونخود را  اجرایباید، می ایی صحنهاجراکنندگان در بخش شرکت

 به انجام رسانند.  ایدقیقه 11تا  5آماده کرده و اجرای اثر خود را در بازۀ زمانی  چیدمان و طراحی صحنه

 و بدون هرنوع قطع تصویریاجرای خود را فیلم باید ، میتئاترفیلماجرای کنندگان در بخش شرکت 

، امکان اجرای تئاترفیلمبفرستند. )متقاضیان شرکت در بخش اجرای  (@oartscoبه شناسۀ یادشده) تروکاژ،

]بدیهی است در ای رقابت خواهند کرد.(مجزا از بخش صحنهبه صورت ای را نداشته و در فرایند داوری صحنه

اضی ، متقمگابایت( 91)بیش از و همچنین زیاد بودن حجم فیلم شدهصورت پایین بودن کیفیت فیلم فرستاده

  از رقابت کنار گذاشته خواهد شد.[

  ت.زامی اسکنندگان این بخش النویسنده یا مترجم نمایشنامه، برای شرکتاجرای اثر از سوی مجوز فرستادن  

 

 متقاضیان شرکت در بخش نمایشنامه)ترجمه و تالیف(:  (2

  نشانی الکترونیکیفرستادن آثار به oartsco@gmail.com  در قالب یک فایل فشرده با پسوند(RAR). 

 ان در بخش ترجمه، عالوه بر فایل کنندگشرکتpdf  وword  ترجمه خود، ملزم به فرستادن متون به زبان

 به نشانی زیر هستند: سه نسخه چاپ شدهدر  های فرانسوی، انگلیسی، روسی و آلمانی(اصلی)به زبان
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 علم و فناوری، پارک 15تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان هیئت، نبش خیابان گردآفرید، پالک 

، کمپانی هنرهای نمایشی و سینمایی اردیبهشت. 011مدرس، طبقه چهارم، واحد  دانشگاه تربیت

  (11112111151همراه:  – 0111داخلی  11111151)تلفن: . 1011111111کد پستی: 

  :(تئاترفیلمای و های اجرا)صحنهبخش برگزاری شیوۀ

  :صبح و بعد از ظهر(. در پایان هر روز، آثار اجرا شده مورد نقد و پیاپی نوبت دو و روز در طول دوبخش اجرای صحنه(

 .قرار خواهند گرفت منتقدانبررسی تماشاگران، داوران و 

  باید ، امکان شرکت در این بخش را داشته و می)به غیر از شهر تهران(تمامی متقاضیان از سراسر ایران :تئاترفیلمبخش

 بهفیلم اجرای خود را  ،رعایت شرایط و ضوابط آن با و نیز،شرکت کرده شده در فراخوان جشنواره ی اعالمهادر تاریخ

 بفرستند.  فراخوان متن در شناسۀ یادشده

 :)نویسی و مشخصات صاحب باید آثار خود را، همراه با فرم نامکنندگان میشرکت بخش نمایشنامه)تالیف و ترجمه

نامه الزم به ذکر است، در بخش ترجمه، فرستادن نمایش بفرستند. دبیرخانه نشانی پستیو  ایمیلبه نشانی  منحصرااثر، 

 شده از فرایند داوری کنار گذاشته خواهد شد.به زبان اصلی الزامی بوده و در صورت نبود آن، متن ترجمه

 های مهم:تاریخ

 1991دی ماه  91: فراخوان انتشار زمان 

 امکان تمدید این تاریخ وجود ندارد.(1991ماه  بهمن 28آثار:  آخرین مهلت دریافت( 

  :ایمیل و کانال 6مجازیصفحات  ،1سایت کمپانی )از راه تماس تلفنی، 1991 ماهاسپند مسواعالم آثار پذیرفته شده ،

  (oartsco1@تلگرام جشنواره به نشانی 

 :هشتم و نهم اسپندماه هزار و سیصد و نود و هفت خورشیدی برگزاری جشنواره 

 

 خروجی جشنواره: 

 های تالیفیکتاب مجموعه نمایشنامه 

 شدههای ترجمهکتاب مجموعه نمایشنامه 

 ]اجرا آثار برگزیده در تئاتر شهر)سالن کوچک( و تاالر مولوی ]منوط به تایید ریاست تئاتر شهر و تاالر مولوی 

 های امتیازاتی چون شرکت در دورهمندی از برای بهره)هنرهای نمایشی و سینمایی اردیبهشت عضویت در کمپانی

 (پژوهش، آموزش و تولید های کمپانی در سه حوزۀپژوهشی، همکاری در پروژه-آموزشی

 شد.(های سطح یک کشور و هنرمندان تئاتر و سینما. )متعاقبا اعالم خواهند شماری از استادان دانشگاه: داوران

، تندیس اردیبهشت، گواهی حضور و هدیۀ فرهنگی اهدا خواهد جایزۀ نقدیبه نفرات یکم تا سوم در هر بخش، عالوه بر ها: جایزه

  شد.
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