


گسترش اقبال جوانان  گونه های مختلف اجرایی تئاتر و با توجه به  سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر در راستای توجه به 
خالق عرصه هنر نمایش به شیوه های نوین اجرایی مبتنی بر هنر بدن و حرکت با مشارکت مجموعه فرهنگی آوای خلیج 

کیش بخش ویژه »هنر بدن و حرکت« را برگزار می کند. فارس و حمایت معاونت فرهنگی-اجتماعی منطقه آزاد 

اهداف و رویکردها:
- توجه به ارتباط تنگاتنگ جنبه های مختلف اجراهای فیزیکال در بیان مفاهیم جسمی و روحی انسان

گر به عنوان ابزار جسورانه و موثر در هنر نمایش - توجه به تقویت هنر بدن اجرا
- بسترسازی زمینه های بروز استعدادهای خاص و خالق در مواجهه با اتفاق

گویا - حمایت از ذهن پویا در آفرینش، طراحی و بداهه پردازی حرکتی در قالب محصولی هماهنگ و 

شرایط و ضوابط:
کامل بر شاخصه های  کید  که با تکیه و تا گونه های مختلف تئاتر فیزیکال می توانند آثار نمایشی خود را  هنرمندان فعال در 

گونه نمایشی تولید و آماده شده است را با شرایط زیر جهت حضور در این بخش ارائه نمایند. این 
گیر و دراماتیک بدن در ارائه مفاهیم و بیان اجرایی است الف: رویکرد اصلی این بخش استفاده از قابلیت های فرا

ب: آثار ارسالی می توانند به صورت اجراهای تک نفره )سولو( و یا دونفره)دوئت(باشند.
کثر 10 دقیقه( جهت  ج: متقاضیان حضور در این بخش ضروری است نسخه تصویری اثر نمایشی خود را)حداقل 5 و حدا

ارزیابی و انتخاب به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند. 

شیوه های ارسال آثار:
متقاضیان می توانند به یکی از دو روش زیر اقدام نمایند:

39fadjrtheaterfest@ الکترونیکی:  نشانی  به  متقاضی  کامل  مشخصات  همراه  به  تصویری  فایل  ارسال   -
gmail.com

کامل متقاضی به  ارسال یا تحویل حضوری 3 نسخه لوح فشرده حاوی فایل تصویری اثر به همراه مشخصات   -
  1399 دی ماه   25 تاریخ  تا  کثر  حدا فجر  جشنواره  دبیرخانه  نشانی 

که به آثار راه یافته به مرحله نهایی حداقل 40 میلیون ریال و  کثر 15 اثر نمایشی پذیرفته خواهد شد  در این بخش حدا
کمک هزینه پرداخت خواهد شد. کثر 70میلیون ریال به عنوان  حدا



کامل شیوه نامه های بهداشتی در  این بخش همزمان با برگزاری سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر و با رعایت  نکته1: 
برگزار خواهد شد. کیش  مجموعه »آوای خلیج فارس« جزیره 

گروه های نمایشی شرکت کننده در جشنواره خواهد بود.  نکته2: ستاد برگزاری میزبان 

ح زیر اهدا  نکته3: هیات داوران این بخش پس از ارزیابی آثار حاضر در مرحله نهایی به برگزیدگان جوایزی را به شر
کرد: خواهد 

-کارگردان )تقدیر و برگزیده(
گر )تقدیر و برگزیده( -اجرا

-اثر برگزیده

گاه شمار:
-مهلت ارسال آثار اثر )نسخه تصویری( تا25 دی ماه 1399

-اعالم نتایج و معرفی آثار برگزیده تا 1 بهمن ماه 1399
کیش -همزمان با ایام برگزاری جشنواره در جزیره 
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