


حضــور نقش آفریــن بخــش خصوصــی تئاتــر ایــران در یــک دهــه ی گذشــته انــکار ناپذیــر اســت و بی شــک ایــن 
ــن رو،  ــت. از ای ــته اس ــه داش ــر در جامع ــش  تئات ــش از پی ــی  بی ــترش و معرف ــزایی در گس ــر به س ــور، تاثی حض
جشــنواره ی تئاتــر فجــر بــه عنــوان بزرگتریــن گردهمایــی ســاالنه ی تئاتــر ایــران بــر آن اســت تــا زمینه ســاز حضور 
مؤثرتــر و فراخ تــر ایــن گــروه از فعــاالن، بــا عنــوان »بــه عــاوه ی فجــر« در ایــام برگــزاری ســی وهفتمین دوره ی 

خــود باشــد.
ــه ی ســه دوره ی  ــا بهره گیــری از تجرب ــر فجــر ب ــه ی ســی وهفتمین دوره ی جشــنواره ی بیــن المللــی تئات دبیرخان
ــور  ــه منظ ــی ب ــاخانه های غیردولت ــش تماش ــر بخ ــه و اث ــور فعاالن ــرای حض ــش، پذی ــن بخ ــزاری ای ــین برگ پیش
گســترش هرچــه بیشــتر هنــر تئاتــر در ســطح شــهر تهــران اســت. یقینــاً از رهگــذر ایــن تعامــل، تئاتــر ایــران بــه 

ــرد. ــد ک ــدا خواه ــت پی ــری دس ــای متنوع ت ظرفیت ه

به نام حضرت دوست
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شرایط عمومی:
1. این بخش صرفاً پذیرای درخواست از سوی تماشاخانه هایی خواهد بود که از تاریخ 1397/01/10 تا زمان ارائه ی تقاضا 

به مدت 6 ماه فعالیت مستمر داشته اند.
2. مدیران تماشاخانه های متقاضی حضور در این بخش، ضروری  است درخواست خود را به صورت کتبی تا تاریخ 

1397/08/30 به دبیرخانه ی جشنواره ی تئاتر فجر ارائه نمایند.
3. تماشاخانه هایی که در این بخش حضور خواهند یافت، ضروری است برنامه های اجرایی خود برای بازه ی زمانی 22 

بهمن تا 3 اسفند 1397 را تا تاریخ 1397/10/01 به دبیرخانه ی جشنواره ارائه نمایند.
4. حضور تماشاخانه ها در این بخش منوط به بررسی شرایط فنی و ایمنی آن ها از سوی دبیرخانه ی جشنواره خواهد بود.
5. اخذ مجوزهای مربوط به اجرای نمایش ها و برنامه های اجرایی، همانند فرایند معمول اجراهای عمومی خواهد بود و 

ضروری است تمام آثار نمایشی و برنامه های اجرایی این بخش در زمان مناسب مجوز های الزم را اخذ نمایند.
6. دبیرخانه از تماشاخانه های حاضر در این بخش حمایت مالی خواهد کرد، این حمایت به تناسب برنامه های ارائه شده 

از سوی تماشاخانه ها متغیر خواهد بود.
7. دبیرخانه ی سي و هفتمین دوره ی جشنواره ی  تئاتر فجر به منظور حضور فعال و خاقانه ی تماشاخانه هاي غیر 

دولتي،در نظر دارد از 3برنامه برتر ارائه شده توسط این گروه ، به شرط اجرای منظم ومطلوب، تقدیر به عمل آورد.

                                                                                                                 ندا هنگامی
                                                                                                     مدیر »بخش به عاوه ی فجر«

                                                                                           سی وهفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر

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
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