
جدول اجرای نمایش های بخش»دیگر گونه های اجرایی« چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر
17 تا26 بهمن ماه 1400

کوه پیمایی به مدت 120 دقیقه  اجراخواهد شد. کارگردانی: آرش رضایی از ازنا / 21 بهمن ماه/ ساعت11 از در ورودی محوطه توچال به شکل  نمایش »به سپیدی سیاهی«  / به نویسندگی و 
تلفن هماهنگی:09169770600

کارگردانی: پروین هادی نیا از تهران / 20،19،18و21 بهمن ماه / ساعت 17:30 در تماشاخانه ملک  به مدت 75دقیقه اجرا خواهد شد/ تلفن هماهنگی:09387763004 نمایش»بی زمان«  /  به نویسندگی و 

( از مبدا میدان استاد معین  خواهد داشت.   گر کارگردانی: مهدی ملکی از  تهران /  21 و22 بهمن ماه از ساعت 15 تا 17 به مدت 20 دقیقه هر روز 5 اجرا)هر اجرا برای 4 تماشا نمایش »بیم و بام«  /  به نویسندگی و 
تلفن هماهنگی:091980505970

کارگردانی:  حسین قاسمی هنر از تهران/23-24و25 بهمن ماه از ساعت 15 تا 20  به مدت 30دقیقه هر روز 10 اجرا در پالتو تمرین شماره 2 تئاتر شهر  خواهد داشت. نمایش »خود«  /  به نویسندگی و 
( / تلفن هماهنگی:09189025939 گر )هراجرا ویژه یک تماشا

کارگردانی:  عیسی صادقی بهمنی از بندرعباس/ دوشنبه 18 بهمن ماه ساعت 14 و 16 در محوطه پارک آبشار به مدت35 دقیقه اجرا خواهد شد. گیشا«  /  به نویسندگی و  نمایش »دگردیسی شاعرانه یک 
 تلفن هماهنگی:09303634975

کارگردنی: الهام ابنی از تهران/ چهارشنبه20بهمن ماه ساعت 16 و18 در پالتو اجرای مجموعه تئاتر شهر 2 اجرا خواهد داشت. الول 1210«  / به نویسندگی و  نمایش »ربیع ا

گر اجراخواهد شد.  نمایش »رها«  /  به نویسندگی امیر عباسیان و کارگردانی مهیار جوادی ها از تهران/ از 18 تا23 بهمن ماه  ساعت20  به صورت گردشی از مبدا اتوبان کردستان به مدت 120 دقیقه و ویژه یک تماشا
تلفن هماهنگی:09183668941

گر نامحدود اجرا خواهد شد. / تلفن هماهنگی: 09355568379 کارگردانی نیما ایمان زاده از سنندج 22بهمن ماه ساعت 16:30در پارک جنگلی چیتگربا تماشا نمایش »شدن«  /  به نویسندگی و 

کارگردانی نیلوفر صمدی از تهران/ 17-18-20و 21 بهمن ماه ساعت16:30در سالن انتظار تاالر اصلی مجموعه تئاتر شهر اجرا خواهد شد. نمایش »شماره 3«  /  به نویسندگی و 

گروه عکس العمل وبه سرپرستی پروژه: یوسف باپیری از تهران / 17 بهمن ماه ساعت 14 در مجموعه تئاتر مولوی اجرا خواهد شد. نمایش »پروژه عکس العمل«  /   نوشته: 

کارگردانی یاسر میرحمیدی از رشت / پنجشنبه 21بهمن ماه ساعت 16:30 و 19 به مدت 45 دقیقه در تاالر حافظ اجرا خواهد شد. نمایش »لطفا بیدارم نکنید«  /  به نویسندگی نسرین بابایی و 

نمایش »موزه معصومیت«  /  به نویسندگی وکارگردانی نسیم ادبی و ندا شاهرخی از تهران / دوشنبه18 بهمن ماه  ساعت 16:30 و 19 به مدت۷۰دقیقه در تاالر حافظ اجرا خواهد شد. 
گر :20 نفر / تلفن هماهنگی: 09195538047 تماشا

کارگردانی مریم خلیلی از تهران /  از 17 تا 25بهمن ماه ساعت 18 / از مبدا میدان راه آهن،ابتدای خیابان مختاری به مدت 70دقیقه گروهی و  نمایش »هفت تا نه و نیم«  /  نوشته:
(اجرا خواهد شد / تلفن هماهنگی: 09356028468 گر  )اجرا ویژه یک تماشا

کارگردانی بهمن عباسپور از تهران /  روزهای 22-24-25بهمن ماه ساعت 17 در البی ورودی خانه هنرمندان ایران به مدت180 دقیقه  اجرا خواهد شد. «  /  به نویسندگی و  نمایش »هفتاد و شش دو صفر


