
 
 15الدولي  شروط المشاركة في مهرجان ليالي المسرح الحر

 عمان -اململكة االردنية اهلامشية

 ان تكون الفرقة المتقدمة للمشاركة  تمارس عملها بشكل احترافي -1

 وال يقبل عروض المونودرامايقدم المهرجان عروضا لمسرح الكبار  -2

 م بالعدد المقرر وااللتزا اشخاص ستةان ال يزيد فريق كل مسرحية مشاركة  عن -3

 فياديو ابا  على الفرق الراغبة بالمشااركة تعبةاة اااا الذماوار وارساالب بالبرياد االلكتروناي  متوامذا  رو -4

ون ولاان يقباال مل عماال مساارحي د.او مقاااطف فياديو  لعاارض بذاال علااى ال ااوروال يقباال االعارض كااام  

 .تقبل الوساطات الشخ ية وال لمشاادة وضب  الجودةالدولية ل لجذةالمشاادتب كام  من قبل 

قااة تتحماال الفروتتحماال الفرقااة المشاااركة نفقااات قاادومها ماان والااى بلااداا وان تواامن تاكيااد مشاااركتها   -5

وال يتحمال  العارضوديكاورات مساتلزمات تحمال تكاالي  المشاركة نفقاات شاحن الاديكور الخااص بهاا و

 ات او اآلت موسيقيةالمهرجان اية تبعات جمركية في حالة شحن اية ديكورات او اكسسوار

لحار اتعلن في حفل الختام وتتذااف  الفارق علاى باابياة المسارح تحكيم للعروض المشاركة سيكون اذاك  -6

لفذاان ا اابياةو iTiالخاصة مقدمة مان  وجائزة لجذة التحكيمالفول عرض والجائزة الفوية والبرونزية 

 ألفواالواابيااة المسارح الحاار   ممللاة ألفواالوالاابياة  الفوال مملاال ياسار الم اارل ل المسارح الحاار

ال يجاو  ويمكن استحداث جوائز اخرى بذال علاى قارارات لجذاة التحكايم التاي تعتبار نافااة و سيذوغرافيا

 الطعن بها.

 مان تاريخاب للفارق التاي ينوسايكون الارد خا ل شاهر 2019ل12ل10آخر موعد لقبول طلبات المشااركة  -7

هرجااان المهرجاان اختياار العاروض المذاسابة الاادا  الميقاف عليهاا اختياار المشااركة فقا  ويحااق الدارة 

 .لمشاادة وضب  الجودةلجذة ابذال على تذسيب 

 يحق الدارة المهرجان رفض مشاركة مل عرض ال يتذاسب وطبيعة المهرجان دون ابدال االسباب  -8

 يحاااق للفااارق التاااي تقااادمي للمشااااركة فاااي الااادورات الماضاااية  ان تتقااادم للمشااااركة  ولكااان لاااي  باااذف   -9

 . وال يقبل ال عرض مسرحي شارك في االردن سابقا سابقاالمسرحيات التي تقدمي بها 

 لعربية الاىمن اللغة االكترونية للعرض المسرحي  تلتزم الفرقة المسرحية المشاركة بتقديم ترجمة فورية  -10

 اللغة االنجليزية او العك 

  لعاروض إنماا اساتمارة معلوماات عان اوم حظة اامة ب ال تعتبر ااه االستمارة بطاقة دعاوة للمهرجاان

 وان مية وساطة بشأن مشاركة العرض يلغي ااه االستمارة . وطلبا للمشاركة

  للمراسلة:  liberaltheater@live.com 

  موقف الكتروني  ater.orgwww.liberalthe 
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 برجال تعبأة بيانات العرض في االستمارة ادناه 
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 2020 للعام /15دورة ال /الدويل ليايل املسرح احلر مهرجان

 عمان -اململكة االردنية اهلامشية
 للكبار مسرحية  عروض

 (    2020/ 6/ 12 – 6  )في الفترة من  

  مشاركةطلب رة استما

 ب اسم البلد 

  اسم الفرقة المسرحيةب

   اسم العرض المسرحيب

  المخرر ب                                        المؤل  ب

  اسم رئي  الوفدب

 * اناث               * المجموعب         * اكور  ب كام  عدد فريق المسرحية

 دقيقة ( 60) ان ال يزيد عن                                                مدة العرضب

 ااا كاني االجابة بذعم فيرجى عدم ارسال الطلب (       شارك العرض سابقا في االردن ب ) ال 

 بكلمة ( 150) العرض عن  ملخص

 

 

 

 

 

 وبجودة عالية : ارفق روابط المسرحية كاملة هنا

 

 

  نوع قاعة المسرح المطلوبةب

 ب للفرقة المسرحية  عذوان المراسلة

 بريد الكتروني ب

 الهات  الذقالب

 ب  Facebookصفحة 

                                       اسم المعذي بالمتابعةب

 يرجى ذكر الجهة التي ستوجه لها الدعوة بعد اختيار العرض:  *

 او نقابة او اسم الجمعيةمثال : وزارة الثقافة 

 

 

                                                                             توقيف مسؤول الفرقة     

 

 


