


فراخوان بخش رادیو تئاتر
کل هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نمایش با مشارکت  اداره 

فراهم  صمیمی  محفل  یک  در  را  کشور  سراسر  هنرمندان  گردآمدن  امکان  سال هاست  فجر  تئاتر  بین المللی  جشنواره 
از  بیش  قدمتی  با  رادیویی  نمایش  شود.  منجر  فرهنگی  توسعه  و  همدلی  به  بیشتر  چه  هر  ارزشمند  هنر  این  تا  می آورد 
گیرترین و مؤثرترین آثار در عرصه هنرهای  که بی هیچ تردیدی می توان آن را یکی از فرا گونه ای از درام است  هفتادسال 
نمایشی به حساب آورد. در سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر فرصت مغتنمی فراهم شده است تا به همت و یاری مدیران 

کیفیتی بیش از پیش برگزار شود. رادیو و هنرمندان، این بخش با 

1-رویکردها و محورها در بخش رادیو تئاتر:

بخش اصلی:
1-1 جهش تولید ملی
2-1 مدافعان سالمت

کرونا 3-1 بحران ناشی از 
4-1 صلح جهانی
5-1 اخالق ایرانی

بخش ویژه 
گرامیداشت چهلمین سالگرد آغاز دفاع مقدس  1-6

7-1 معرفی و زندگی شهدای دفاع مقدس و مقاومت،به ویژه شهید سردار سلیمانی

2-مقررات شرکت در جشنواره:
کارگردان  که صاحب اثر، متقاضی حضور در این بخش باشد.دبیرخانه جشنواره  1-2 تنها آثاری مورد تائید دبیرخانه است 

را صاحب اثر می داند.
کارگردان تنها یک اثر در بخش مسابقه پذیرفته خواهد شد. 2-2 از هر 

پخش  رادیویی  شبکه های  از  محتوایی،  و  فنی  مطلوب  کیفیت  از  برخورداری  صورت  در  دبیرخانه  به  ارسالی  آثار   2-3
شد. خواهند 

4- 2 آثار انتخاب شده می بایست در جشنواره به صورت زنده و در حضور مخاطبان در قالب رادیو تئاتر همراه با موسیقی 
گروه ها در جشنواره صورت خواهد پذیرفت. و افکت اجرا شوند و داوری نهایی نیز بر اساس اجرای زنده 

گذشته باشد. 5- 2 از تاریخ تولید اثر نباید بیشتر از 2 سال  
6- 2 سی ونهمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر از بین آثار متقاضی، پذیرای 10 اثر برای شرکت در جشنواره خواهد بود.
کثر برآورد استاندارد رادیو پرداخت  کل هنرهای نمایشی رادیو حدا 7-2  به تمامی آثار پذیرفته شده بعد از ضبط در اداره 

خواهد شد.



3-نحوه ارسال آثار:
فرایند تقاضا از طریق سایت جشنواره خواهد بود. اما پیش از آن ضروری است متقاضیان فایل صوتی نمایش را با 
کد رهگیری  فرمت MP3 بر روی سه نسخه CD یا DVD از طریق پست یا به صورت حضوری به دبیرخانه ارائه نموده و 
ج نام اثر و نام و نام  گیرد. در کد رهگیری در سایت جشنواره سایر مراحل ثبت تقاضا انجام می  ج  کنند. با در دریافت 

خانوادگی صاحب اثر  و شماره تلفن همراه بر روی لوح فشرده ضروری است.

رتبه بندی و جوایز:
گروه برگزیده جایزه ویژه هیئت داوران برای یک 

کننده کارگردان/ نمایشنامه نویس/ بازیگر زن / بازیگر مرد / طراحی صدا و افکت/ تهیه  تقدیر هیئت داوران از 
نمایش برگزیده بخش ویژه

گاه شمار جشنواره:
آخرین مهلت برای دریافت آثار:  10 آذر ماه 1399

اعالم آثار راه یافته به جشنواره:   30 آذر ماه 1399
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