
 بسمه تعالي 

 آبیکجشنواره تئاتر خیاباني  نخستین

 (9317 مرداد) 

پذیرش اقوام مختلف مهاجر و زندگی مسالمت آمیز مردمان این دیار در کنار  وپیشینه شهر آبیک در فرهیختگی 

ای در زمینه ه یبشر عصر حاضر جامعهمشکالت  و سابقه جغرافیای این سرزمین در داشتن آبی سالم و تمیز و هم

 اب تا داشت برآن را آبیک شهر اسالمی شورای و شهرداریزیست محیطی، همزیستی اقوام،  ،مختلف شهروندی

 دوره اولین اسالمی اصیل فرهنگ ترویج و جامعه های ارزش تکریم جهت نمایشی هنرهای کل اداره مشارکت

 پاك و  سالم شهری شهروندان، نشاط روحیه ایجاد ،آب از صحیح استفاده بر محوریت با را خیابانی تئاتر جشنواره

 ستهب جامعه هر تعالی و پیشرفت رشد،با توجه به اینکه  و نماید برگزار هنرمندان و شهروندان مشارکت با آرام و

 نوجوانان و کودکان وپرورش آموزش تنها نه امروزه ،نمود خواهند کودکان به جامعه آن در که است نگاهی به

 هدفمند کامالا  صورتی به دارند نیاز فراگیران آنچه انتقال هایشیوه به بلکه قرارگرفته جوامع هایفعالیت سرلوحه

 هاست. روش این ترین قدیمی و بهترین از یکی نمایش البته که شود می توجه

اط که بواسطه ارتب مردمی تبدیل شده استبه هنری هنری و اجتماعی، -فرهنگی بعلت ذات نیزتئاتر خیابانی  

و با مشارکت و با مخاطب خاص و عام به طرح مسایل اساسی ، معضالت و مشکالت پرداخته ر در صمیمی و رو

  .تماشاگر در پی راه حل مناسب برای معضالت می باشد

شهری مدیریت و همراهی در کنار هنرمندان با مشارکت ارزشمند شهروندان پیش رو هدف آن است تا جشنواره در 

 . استوار و محکم برداشته شود   "شهری پاك و آرام" شعار با با توان باال ؛ عزم همگانی   راگام  نخستین

 

 

 

 

 

 



 اهداف جشنواره :

  توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری -

 ارتقای سطح دانش شهروندی ، بهبود زندگی شهری بهره گیری از تئاتر خیابانی برای  -

 تئاتر خیابانی و آیینی و سنتیکشف استعدادهای نو در   -

 موضوعات  جشنواره :

  حمایت از کاالی ایرانی -

 آگاهی از حقوق شهروندی -

 ، حقوق کودك شهروند  -

 شهروند ، محیط زیست ) چالشها ؛ مخاطرات ؛ راهکارها ( -

 و مشارکت اجتماعی آیین ها ومراسم سنتی در پاسداشت محیط زیست -

 بخش های جشنواره:

 تئاتر خیابانی -1

 آیینی و سنتی -2

 کودك و عروسکی -3

کلیه آثار پذیرفته در جشنواره توسط هیئت داوراني مرکب از اقشار مختلف جامعه شهری مورد 

 .داوری مردمي قرار خواهد گرفت

 شرایط و مقرات :

 .گیرد می تعلق هزینه کمک ریال میلیون 20 ،000،000 سقف تا   جشنواره به یافته راه آثار به -

 کارگردان و گروه اجرایی تنها یک اثر به مرحله بازبینی آثار راه پیدا خواهد کرد.از هر  -

  .ارایه مجوز کتبی نویسنده الزامی می باشد  -

 باشد. اسکان و پذیرایی گروههای منتخب به عهده جشنواره می -



 یئت داوران جوایزی اهدا خواهد شد.راء هآ به برترین های هر بخش بر اساس -

  .باشد اضای شرکت به منزله پذیرش ضوابط جشنواره میقت تکمیل و ارسال فرم  -

 جشنواره  تقویم

 1331مرداد ماه  11  :آثار به دبیرخانههلت ارسال م -

 1331مرداد  11 :یدهبرگز فهرست اثاراعالم  -

 1331مراد  22الی  23 :زمان برگزاری جشنواره -

 مدارك مورد نیاز 

 فرم تکمیل شده تقاضای حضور  -

  لوح فشرده حاوی فایل تصویری اجرای نمایش نسخه چهار  -

 واهد شد خدریافت  اثرپس از پذیرفته شدن  مورد نیاز  تذکر : سایر مدارك. 

 

 نشاني پستي ارسال مدارك 

 دبیرخانه جشنواره تئاتر خیابانی آبیک -شهرداری آبیک -شهرستان آبیک -استان قزوین

 02132133133 :تماستلفن 

 

 

 

 

 



 آبیکجشنواره تئاتر خیاباني   نخستینفرم تقاضای حضور در 

 9317مرداد 

 

 نام نمايش :

 كارگردان:                      :                                  ) طراح ايده (نويسنده

 نام استان و شهر:                        نام گروه :                                                     

 ميزان تحصيالت ) با ذكر رشته و گرايش(:

 كد ملي كارگردان: 

 تلفن ثابت: )ضروري ميباشد (

 )ضروري ميباشد (تلفن همراه:

 آدرس پستي:

 متقاضي شركت در بخش:

 

مدارك  آبيکل از مفاد فراخوان جشنواره تئاتر خياباني اينجانب                                                      با اطالع كام

 .اعالم مي دارم  آبيکجشنواره تئاتر خياباني  نخستين درخواست خود را جهت شركت در 

 

 تاریخ                                                                                              

 امضاء                                                                                             

 

 


