


بخش رادیو تئاتر با مشارکت اداره کل هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نمایش با هدف میزبانی از طیف متنوع تری ازآثارنمایشی وبهره مندی از 
ظرفیت های کم نظیررادیو درتولید وعرضه آثارنمایشی ، در چهلمین جشنواره بین المللی تئاترفجربرگزارمی شود.

 رویکردها در بخش رادیو تئاتر:

  تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها
  وحدت و همدلی

 صلح جهانی
  ادبیات کهن پارسی 

  معرفی نوابغ و چهره های موفق انقالب در همه عرصه ها

شرایط و ضوابط:
 صرفا آثاری که در 2سال اخیرتولید شده اند می توانند درجشنواره حضورداشته باشند.

          آ ثاری که پیش از این در جشنواره ی تئاتر فجر حضور داشته اند، تنها در صورت اجرا توسط کارگردان وگروه اجرایی متفاوت می توانند در این دوره از 
جشنواره حضور داشته باشند.

  تنها آثاری مورد تایید دبیرخانه است که صاحب اثر، متقاضی حضور در این بخش باشد. دبیرخانه جشنواره کارگردان را صاحب اثر می داند.
کثر زمان 45 دقیقه ارائه شوند.   آثار ضروری است در قالب یک نمایش تک قسمتی و با حدا

  جشنواره صرفا میزبان یک اثراز هرکارگردان خواهدبود.
 آثار ارسالی به دبیرخانه در صورت برخورداری از کیفیت مطلوب فنی و محتوایی، از شبکه های رادیو پخش خواهند شد.

 آثار انتخاب شده در جشنواره به صورت زنده و در حضور مخاطبان در قالب رادیو تئاتر همراه با موسیقی و افکت اجرا خواهند شد و داوری نیز بر 
اساس این اجرا انجام می شود.

کثر10اثر است.  ظرفیت پذیرش آثار این بخش حدا
 به گروههای راه یافته به جشنواره در این بخش، پنجاه میلیون ریال، کمک هزینه      پرداخت خواهدشد.

فراخوان مسابقه رادیو تئاتر چهلمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر



جوایز:
   رتبه ی »برتر« برای: نمایشنامه نویسی ،کارگردانی، بازیگری زن،بازیگری مرد ، صدابرداری،طراحی صداوافکت زنده

  جایزه ویژه هیات داوران برای یک گروه برگزیده)تهیه کننده(

 گاه شمار:
آخرین مهلت ارائه آثاروثبت تقاضا:  25 آذر ماه

اعالم  فهرست آثار راه یافته به جشنواره:  15 دی ماه

فرایند ثبت تقاضای حضور در جشنواره:
متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت جشنواره بین المللی تئاتر فجر به نشانی:

http://fitf.ir نسبت به ارائه مدارک الزم و ثبت تقاضای حضور خود در جشنواره اقدام کنند.

نشانی دبیرخانه:
ک 10،طبقه اول خیابان انقالب،بعد ازچهارراه ولیعصر)عج(، خیابان رازی، کوچه مهبد،پال
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