
فراخوان توليد و اجراي عمومي انجمن هنرهاى نمايشى بهبهان 

 شش ماهه دوم سال 1396

انجمن هنرهاى نمايشى بهبهان با افتخار آمادگي خود را براي توليد و اجراي نمايش هاي هنرمندان تئاتر بهبهان در 
سال 1396 اعالم مي دارد و از تمامي كارگردانان و هنرمندان فرهيخته ي عرصه هنر نمايش براى اجراى آثار 

نمايشى دعوت به عمل مى آورد. 
عالقمندان به اجرا در شش ماهه دوم سال  مي توانند با مراجعه به دفتر انجمن هنرهاى نمايشى بهبهان ضمن 
تكميل فرم هاي مربوطه و تحويل مستندات مورد نياز، به صورت رسمي درخواست توليد و اجراي عمومى خود را 

براي شش ماهه دوم سال1396 ثبت نمايند.  
شرايط عمومي: 

*كليه ي كارگردانان جهت توليــد و اجراى عمومــى آثار نمايشــى خود در شش ماهه دوم سال حداكثــر تا تاريخ 
31 شهريورماه 1396 مي توانند با مراجعه حضوري به دفتر انجمن هنرهاى نمايشى بهبهان با تكميل فرمهاى مربوطه 

مراحل ثبت درخواست خود را انجام دهند.  
*متقاضيان مى بايست ضمن تكميل فرمها سه نسخه چاپ شده از متن نمايشنامه يا طرح نمايشنامه، يك نسخه *متقاضيان مى بايست ضمن تكميل فرمها سه نسخه چاپ شده از متن نمايشنامه يا طرح نمايشنامه، يك نسخه 
بصورت word بر روى لوح فشرده به همراه مجوز كتبى از نويسنده و ناشر پس از تاييد اثر، طرح كامل كارگردانى 
و رزومه كارگردان و گروه تهيه و تا زمان مشخص شده به دفتر انجمن هنرهاى نمايشى بهبهان تحويل نمايند. 

*نتيجه بررسي درخواست ها  10 مهرماه 1396 اعالم خواهد شد. 
*توجه به زمان بندى جشنواره هاى تئاتر درون استانى تا پايان سال از نكات قابل ذكر مى باشد. 

*يادآوري مي شود تائيد قطعي هر اجرا و ثبت آن در جدول برنامه هاي شش ماهه دوم سال  انجمن هنرهاى 
نمايشى بهبهان، پس از بازخوانى متن و بازبيني توسط شوراى هنرى انجمن هنرهاى نمايشى بهبهان و تاييد شوراى 

نظارت بر نمايش شهرستان صورت خواهد گرفت. 
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