


جشـنواره بین المللـی تئاتـر فجـر سال هاسـت امـکان گردآمدن هنرمندان سراسـر کشـور را در یـک محفل صمیمی 
فراهـم مـی آورد تـا ایـن هنر ارزشـمند هر چه بیشـتر به همدلی و توسـعه فرهنگی منجر شـود. در ایـن میان نمایش 
رادیویـی بـا قدمتـی بیـش از هفتـاد سـال گونـه ای اسـت که بـی هیـچ تردیـدی می تـوان آن  را یکـی از فراگیرترین 
و موثرتریـن آثـار در عرصـه ی تولیـدات هنرهـای نمایشـی بـه حسـاب آورد. در آسـتانه ی چهلمین سـالگرد پیروزی 
شـکوهمند انقـاب اسـامی ایـران فرصـت مغتنمی فراهم شده اسـت تا جشـنواره ی بین المللی تئاتر فجـر به همت و 

یـاری مدیـران رادیـو، بخـش نمایش های رادیویـی را در این جشـنواره برگـزار کند.

1- رویکردهای مسابقه نمایش های رادیویی:
1-1 تاریخ انقاب اسامی ایران)شامل جریان های شکل گرفته در قبل و بعد از انقاب(

2-1 معرفی خدمات و دستاوردهای چهل ساله ی انقاب اسامی ایران
3-1 نقش امام خمینی)ره( در راهبری، پیروزی و تداوم انقاب 

4-1 زندگی و اندیشه ی شخصیت های تاثیرگذار در جریان انقاب
5-1 تحوالت سیاسی،اقتصادی و فرهنگی که منجر به شکل گیری انقاب اسامی شده اند

*توجه: آثاری که با رویکردهای موضوعی هم خوان نباشد از مرحله ی داوری خارج خواهند شد.

به نام حضرت دوست
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2- شرایط مسابقه نمایش رادیویی:
1-2 شرکت در مسابقه برای تمامی هنرمندان عرصه ی نمایش های رادیویی آزاد است.

2-2 تنها آثاری مورد تایید دبیرخانه است که صاحب اثر، متقاضی حضور در این بخش باشد.
ــه  ــه دبیرخان ــر ب ــی صاحــب اث ــا معرف ــار خــود را ب ــد آث ــی و شــبکه های اســتانی می توانن 3-2 شــبکه های رادیوی

ارســال نماینــد.
** تبصـره: در صـورت مشـخص نبـودن صاحـب اثـر در فـرم تکمیلـی از نظـر دبیرخانـه ی جشـنواره، صاحـب اثـر، 

کارگـردان نمایـش محسـوب می گـردد.
4-2 مبنای بازشنوایی و داوری آثار بر اساس تکنیک های علمی و فنی نمایش رادیویی خواهد بود.

** تبصره: برخی ماک های انتخاب و ارزش گذاری آثار:
ترکیب بنـدی مناسـب صـدا- فیکـس کـردن مرکـز صـدا- خاقیـت و نـوع آوری -تعییـن حـدود صحنـه- مالکیت 
میکروفـن- انتقـال صحنـه- پیوسـتگی صحنه هـا- تـداوم ایـده نمایشـی-رادیویی بودن تـم نمایش-تصویر سـازی و 

انتقـال فضـا- فـن بیـان - تشـدید لحظات نمایشـی- دقـت در پرسـپکتیو صـدا- پایان بنـدی و ...
5-2 آثار می بایست در قالب یک نمایش تک قسمتی و با حداکثر زمان 60 دقیقه ارائه شوند.

6-2 حداکثـر تعـداد شـخصیت بـرای هر نمایش 7 نفر اسـت. )چنانچه شـخصیت هـای یک نمایش بیشـتر از 7 نفر 
باشـد اسـکان آنهـا در مـدت برگزاری جشـنواره به عهده ی گـروه مربوطه خواهـد بود.(

7-2 هر شخص مجاز به شرکت دادن یک اثر در جشنواره است.
8-2 آثار ارسالی به دبیرخانه در صورت برخورداری از کیفیت مطلوب، از شبکه های رادیویی پخش خواهند شد.

9- 2 آثـار انتخـاب شـده می بایسـت در جشـنواره بـه صـورت زنـده و در حضـور مخاطبـان در قالب رادیویـی همراه 
بـا آرایـی صوتـی ماننـد: موسـیقی و افکـت و .... اجرا شـوند و داوری نهایی نیز بر اسـاس اجـرای زنده و فایل ارسـالی 

گروه هـا در جشـنواره صـورت خواهـد پذیرفت.
10- 2 سـی وهفتمین جشـنواره ی بین المللـی تئاتـر فجـر از بیـن آثـار ارسـالی، پذیـرای 10 اثـر بـرای شـرکت در 

جشـنواره خواهـد بود.
11-2  بــه هریــک از آثــار راه یافتــه بــه جشــنواره حداکثــر مبلــغ 20/000/000 میلیــون ریــال کمــک هزینــه تعلــق 

ــد گرفت. خواه
12-2 اسکان و پذیرایی گروه های پذیرفته شده از شهرستان بر عهده ستاد برگزاری جشنواره خواهد بود.
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3- نحوه ی ارسال آثار:
1-3 ضروری است متقاضیان شرکت در این بخش، ابتدا با مراجعه به سایت جشنواره ، به آدرس www.fitf.ir ، فرم 
ثبت نام در مسابقه را تکمیل و در ادامه فایل صوتی نمایش را با فرمت MP3 بر روی یک نسخه CD یا DVD با پست 

سفارشی به دبیرخانه ی جشنواره ارسال نمایند.
»الزم به ذکر است پذیرش آثار به صورت حضوری نیز در دبیرخانه امکان پذیر است.«

2-3 درج نام اثر، نام و نام خانوادگی صاحب اثر  و شماره تلفن همراه بر روی لوح فشرده ضروری است.

جوایز:
در مراسم اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به شش تن از برگزیدگان گروه های نمایشی شامل
)نویسنده،کارگردان،بازیگر،تهیه کننده و...(لوح سپاس و تندیس رادیو نمایش به همراه 20میلیون ریال وجه نقد اهدا 
می گردد.همچنین به انتخاب هیات داوران 2 تندیس جشنواره بین المللی تئاتر فجر نیز به 2 برگزیده اهدا خواهد شد.

گاه شمار جشنواره:
10آذر  1397آخرین مهلت ارسال آثار

29آذر 1397 اعام آثار راه یافته به جشنواره
22 بهمن 1397 تا 4 اسفند 1397 برگزاری جشنواره و اجرای زنده آثار

4 اسفند 1397 مراسم اختتامیه

نشانی دبیرخانه:
تهران، خیابان انقاب، خیابان خارک، خیابان استاد شهریار، خیابان هانري کوربن، کوچه مهبد، پاک 10، طبقه اول

کد پستی: 1133734913
تلفن: 66754696 - 66700820

WWW.FITF.IR  :وب سایت
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