فراخوان

دومین
جشنواره نمایشنامه خواین

تجربه های نو
برگزارکننده:
موسسه فرهنیگ هنری

هنرگستر حیایی

اهداف:
حمایت از نویسندگان جوان
تشویق و ترغیب هنرجویان مستعد در عرصه نمایشنامه نویسی
ترویج و اعتالی خوانش متون نمایشی
فرصتی برای ارزیابی و شناخت نمایشنامه نویسان برتر
آشنایی با سبک های مختلف متون نمایشی

قوانین و مقررات :
•جشنواره در دو بخش حضوری و آنالین برگزار می شود.
•متقاضیــان می بایســت از هنرجویان (مقدماتی ،متوســطه،
پیش ــرفته) و ف ــارغ التحصی ــان موسس ــه هنرگس ــتر حیای ــی
باشــند.
•ثب ــت ن ــام و تکمی ــل ف ــرم تنه ــا از طری ــق س ــایت موسس ــه
ام ــکان پذی ــر م ــی باش ــد .
•متقاضیـــان مـــی بایســـت فیلـــم آثـــار ارســـالی خـــود را بـــه
ص ــورت ل ــوح فش ــرده ب ــه هم ــراه ف ــرم پرین ــت ثب ــت ن ــام ب ــه
دبیرخانـــه جشـــنواره ارســـال نماینـــد .
•فرمـــت فیلمهـــای ارســـالی می بایســـت بـــه صـــورت
 H264/MP4یا  MPEG2باشد.
•انتخ ــاب آث ــار ب ــرای ش ــرکت در جش ــنواره من ــوط ب ــه پذیرفت ــه
ش ــدن بع ــد از بازبین ــی فیلم ه ــای ارس ــالی می باش ــد .
•مهلـــت ارائـــه آثـــار بـــر اســـاس زمانبنـــدی مشـــخص شـــده
می باشـــد و تمدیـــد نخواهـــد شـــد.
•هنرجویـــان مـــی تواننـــد در مـــدت زمـــان جشـــنواره جهـــت
رای دادن بـــه آثـــار منتخـــب بـــه ســـایت هنرگســـتر حیایـــی،
بخـــش جشـــنواره نمایشـــنامه خوانی مراجعـــه نماینـــد .
•رای و مشـــارکت مخاطبیـــن در انتخـــاب آثـــار برگزیـــده از
اولویتهـــای تصمیـــم گیـــری و اعـــام نتایـــج مـــی باشـــد .
•انتخـــاب نهایـــی پـــس از بررســـی آثـــار و بـــا توجـــه بـــه آراء
مخاطبیـــن توســـط داوران مـــورد بررســـی قـــرار گرفتـــه و 3
گـــروه برگزیـــده مشـــخص مـــی شـــوند .
•اسامی داوران جشنواره متعاقبا" اعالم می گردد .
• مکان برگزاری جشنواره ،سالن هنر گستر حیایی می باشد.
•مدت زمان نمایش حداکثر  30دقیقه می باشد.

گـاه شمار:
 ۱۷شهریور لغایت  ۲۶شهریورماه ۱۴۰۰
ثبت نام و تکمیل فرم جهت شرکت در جشنواره
 ۲۹شهریور ماه

آخرین مهلت ارسال آثار

 ۱مهر ماه

اعالم جدول جشنواره دربخش حضوری و آنالین

 ۱۷مهر ماه

افتتاحیه جشنواره

 ۲۷مهر ما ه

اختتامیه جشنواره

برگزیدگان:
• بهترين گروه نمايشی
حضور در دومين دوره جشنواره داخلی موسسه هنر گستر حيايی
• گروه نمايشی دوم و سوم
الویت در اجرای عموم با حمايت موسسه ،در سالن حيايی

راه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره:
تلفن:

021 - 266420 8 5

سایت:

www. hayaiee .com
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