پهنه رودکی :خیابان حافظ /خیابان استاد شهریار /مقابل تاالر وحدت
بازار بزرگ ایران (ایران مال) :اتوبان شهید خرازی /غرب به شرق /نرسیده به خروجی دریاچه شهدای خلیج فارس
مترو میدان ولیعصر (عج) :میدان ولیعصر (عج) /مترو ولیعصر (عج) /ایوان انتظار
خانه بهار :خیابان بهار شمالی /بعد از خیابان ورزنده /بن بست مخبرالملک -پال ک  /4خانه بهار ونوسفادرانی
باغ موزه قصر :خیابان دکتر شریعتی /خیابان پلیس /میدان پلیس
برج آزادی :میدان آزادی
تئاتر محراب :خیابان ولیعصر (عج) /تقاطع خیابان امام خمینی (ره)

جدول اجرای نمایشهای «خیابانی»و «دیگر گونههای اجرایی» سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر

ک :سیدپویا امامی

نبردبام

نگهبان آب

قلیان اویونی

انگشتری

ژنرال

نگهبان آب

قلیان اویونی

ژنرال

انگشتری

ن :احمد صمیمی

ن :آرش رضایی

ن :علیرضا فرید راد

ن :مصطفی جعفری خوزانی

ن و ک:

ن :آرش رضایی

ن :علیرضا فرید راد

ن و ک:

ن :مصطفی جعفری خوزانی

ک :مهدی ضیاییان پور

ک :آ .رضایی ،م .روزبهانی

ک :حمیدرضا قزلباش

ک :نسا سلیمانی

سعید بادینی

ک :آ .رضایی ،م .روزبهانی

ک :حمیدرضا قزلباش

سعید بادینی

ک :نسا سلیمانی



تهران  ۳۰دقیقه





مالیر  ۲۵دقیقه

زنجان  ۲۵دقیقه

 خمینی شهر  ۳۰دقیقه



زاهدان  ۳۰دقیقه



مالیر  ۲۵دقیقه



زنجان  ۲۵دقیقه

زاهدان  ۳۰دقیقه



 خمینی شهر  ۳۰دقیقه

وا گویههای یک فشنگ جنون زده

خوون سل

وطوپیا

زندگی با طعم باروت

آن سا لها

وا گویههای یک فشنگ جنون زده

خوون سل

آن سالها

زندگی با طعم باروت

ن و ک :هادی کیانی

ن و ک:

ن و ک:

ن و ک:

ن :مرتضی اسدی مرام

ن و ک :هادی کیانی

ن و ک:

ن :مرتضی اسدی مرام

ن و ک:



حسنا قبادی

خمینی شهر  ۴۰دقیقه



سیدسوران حسینی



ایالم  ۲۰دقیقه

مریوان  ۳۰دقیقه

6599
ن و ک:

هشت روز بدون تماس تصویری

مسعود براهیمی

ن و ک :مهدی حبیبی

اصفهان  ۲۵دقیقه

 مالیر  ۳۵دقیقه



مجتبی خلیلی



اصفهان  ۲۵دقیقه

ک :بهاره سعیدی پناه





حسنا قبادی

خمینی شهر  ۴۰دقیقه



کرمانشاه  ۲۰دقیقه

ایالم  ۲۰دقیقه

ک :بهاره سعیدی پناه
کرمانشاه  ۲۰دقیقه



مجتبی خلیلی
اصفهان  ۲۵دقیقه



V.A.R

روز آرمیتا

ترور آفتاب

6599

هشت روز بدون تماس تصویری

V.A.R

#خودم شروع میکنم

ن و ک :احمد صمیمی ،مارال ایزدبخش

ن :فاطمه رادمنش

ن :هومن روح تافی

ن و ک:

ن و ک :مهدی حبیبی

ن و ک :احمد صمیمی ،مارال ایزدبخش

ن و ک:

ک :علیمحمد رادمنش

ک :مرتضی اسدی مرام

مسعود براهیمی



بوشهر  ۲۵دقیقه



تهران  ۲۵دقیقه



کرمانشاه  ۲۰دقیقه





مالیر  ۳۵دقیقه



سیدمجید امینی

بوشهر  ۲۵دقیقه



اصفهان  ۲۵دقیقه

تهران  ۳۰دقیقه

میه رکی کوو

مضحکه در مضحکه

روز آرمیتا

ترور آفتاب

بیست عدد آخر را من نشمردم

میه رکی کوو

مجلس حماسه خوانی نفر ششم

روز آرمیتا

بیست عدد آخر را من نشمردم

ن و ک:

ن و ک:

ن :فاطمه رادمنش

ن :هومن روح تافی

ن و ک :مصطفی کولیوندی

ن و ک:

ن :امیر دهقانی

ن :فاطمه رادمنش

ن و ک :مصطفی کولیوندی

سیدفریدون احمدی



ایالم  ۲۰دقیقه

سمیه مهری



 سنندج  ۳۵دقیقه

تهران  ۴۵دقیقه

ک :علیمحمد رادمنش



تهران  ۲۵دقیقه

ک :مرتضی اسدی مرام





ایالم  ۲۰دقیقه

سیدفریدون احمدی
 سنندج  ۳۵دقیقه

کرمانشاه  ۲۰دقیقه

ک :حسین برفی نژاد

ک :علیمحمد رادمنش

تهران  ۳۰دقیقه

تهران  ۲۵دقیقه





#خودم شروع میکنم

V.A.R

نبردبام

روز آرمیتا

ترور آفتاب

#خودم شروع میکنم

نبردبام

مضحکه در مضحکه

ترور آفتاب

ن و ک:

ن و ک :احمد صمیمی ،مارال ایزدبخش

ن :احمد صمیمی

ن :فاطمه رادمنش

ن :هومن روح تافی

ن و ک:

ن :احمد صمیمی

ن و ک:

ن :هومن روح تافی

ک :مهدی ضیاییان پور

ک :علیمحمد رادمنش

ک :مرتضی اسدی مرام

سیدمجید امینی





بوشهر  ۲۵دقیقه



تهران  ۳۰دقیقه

تهران  ۳۰دقیقه



تهران  ۲۵دقیقه

دوشنبه
1399/11/20

 مسابقه





کرمانشاه  ۲۰دقیقه











امیر امینی
 الهیجان  ۲۵دقیقه



کرمانشاه  ۲۰دقیقه

سیدمجید امینی



تهران  ۳۰دقیقه

ک :مهدی ضیاییان پور



تهران  ۳۰دقیقه

سمیه مهری



تهران  ۴۵دقیقه

آیین پایانی سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر  /تاالر وحدت /ساعت 18


میهمان



		
سرباز انقالب



ویژه شهدای هستهای

 دیگرگونههای اجرایی

ک :مرتضی اسدی مرام



کرمانشاه  ۲۰دقیقه

نمایش «ترور در اوین» /طراح و تسهیل گر :مجید امینی  /کارگردان :پارسا پوالدوند /تاریخ 14:و  15بهمن ماه  /ساعت 10:و  / 14به مدت  60دقیقه /مکان :آمفی تئاتر زندان اوین

مالک آبساالن
دهلران  ۲۵دقیقه

ک :سعید ذبیحی



مهدی صالحیار
مرند  ۲۰دقیقه

امیر امینی
الهیجان  ۲۵دقیقه

ک :سیدپویا امامی
اصفهان  ۲۵دقیقه

مالک آبساالن
دهلران  ۲۵دقیقه

ک :سعید ذبیحی
کرمانشاه  ۲۰دقیقه



ن و ک:

ن :هواس پلوک

ن و ک:

ن و ک:

ن :محمدجواد صرامی

ن و ک:

ن :هواس پلوک

ن :محمدجواد صرامی

ن و ک:



نمایش «گراز گریزان» ن :پارسوآ پا کیزه  /ک :حسین پوریزدان /تاریخ 18:و  19بهمن ماه /ساعت 10 :و / ۱۴به مدت  25دقیقه  /مکان :آمفی تئاتر زندان اوین

اوراقچی

آل و نال

سارگلین

سردار و حرم

پیله انقالب

اوراقچی

آل و نال

پیله انقالب

سردار و حرم

اصفهان  ۲۵دقیقه

˜



الوند  ۲۰دقیقه





نمایش «سلولها با ما میرقصند» ن و ک :مجید سرنیزاده  /تاریخ 15 :بهمن ماه  /ساعت / 15 :به مدت  25دقیقه مکان :تاالر سایه مجموعه تئاترشهر  /شماره تماس 3( 09176405836:اجرا  /تماش اگر محدود)

شاهین شهر  ۳۰دقیقه

امیر رجب پور



فالورجان  ۳۰دقیقه



ساری  ۲۰دقیقه

سیدمهرداد کاووسی حسینی
 همدان  ۴۰دقیقه

ک :هیام احمدی
شاهین شهر  ۳۰دقیقه

امیر رجب پور
الوند  ۲۰دقیقه

 همدان  ۴۰دقیقه





ک :جالل حسنوند ،علی شمس

ک :امین پورمند

سیدمهرداد کاووسی حسینی

ک :امین پورمند
ساری  ۲۰دقیقه

˜ نمایش «است ( »)1984ن و ک :جعفر حجازی /تاریخ 14:تا  18بهمن ماه /ساعت 13 :به صورت گردشی از مبدأ خیابان خارک به مدت  15دقیقه  /شماره تماس( 09391861257:تماش اگر محدود)

ن :فرامرز غالمیان

ن و ک:

ن :جالل حسنوند

ن :مرتضی شاه کرم

ن و ک:

ن :فرامرز غالمیان

ن و ک:

ن و ک:

 ˜ ˜نمایش «آنتروپی» ن و ک :نازنین زهرا رفیعی /تاریخ 12:تا  19بهمن ماه  /ساعت / 16 :به مدت  40دقیقه در فضای مجازی  /شماره تماس( 09191618950:تماش اگر محدود)

همیلو

تن های تنها

حباب زیر آب

سرباز سردار

زهی خیال باطل

همیلو

تنهای تنها

زهی خیال باطل

سرباز سردار





 مسجد سلیمان  ۲۰دقیقه



ن :مرتضی شاه کرم

ک :هیام احمدی



کرمان  ۲۵دقیقه



کرمان  ۲۵دقیقه

نمایش «تناسخ» ایده گروهی وکارگردان:مهیار جوادیها  /تاریخ 15:تا  19بهمن ماه /ساعت / ۱۵ :به مدت  120دقیقه به صورت گردشی /شماره تماس( 09127795804:تماش اگر محدود)

 مسجد سلیمان  ۲۰دقیقه





نظرآباد  ۲۵دقیقه

آبادان  ۲۰دقیقه





نظرآباد  ۲۵دقیقه



تهران  ۳۰دقیقه

آبادان  ۲۰دقیقه

ک :روحاهلل آریس

˜ نمایش «دموکراسی سفارشی» ن و ک :میالد جباری موالنا  /تاریخ 11 :تا  19بهمن ماه /ساعت  18:30به مدت  75دقیقه  /مکان:باغ موزه قصر /شماره تماس09199016131 :

یکشنبه
1399/11/19

علی کشاورزی

علی قاضی

ک :حسین برفی نژاد

ک :روحاهلل آریس

علی کشاورزی

علی قاضی

حس...؟!

پرند  ۲۰دقیقه



شنبه
1399/11/18

ن و ک:

ن و ک:

ن :امیر دهقانی

ن :حسامالدین ایرانمنش

ن و ک :بهنام کاوه

ن و ک:

ن و ک:

ن و ک :بهنام کاوه



نیشابور  ۲۵دقیقه





˜ نمایش «دیوار آسمان» ن وک :یاسر خاسب  /تاریخ 99/11/10 :ساعت  18به مدت  20دقیقه  /مکان :محوطه برج آزادی  /دیواره آزادی

جمعه
1399/11/17

الل بهیگ

مجلس حماسهخوانی نفر ششم

قاصد

هیچکس همچون تو مرد میدان نیست

حس...؟!

الل بهیگ

هیچکس همچون تو مرد میدان نیست

قاصد
ن :حسامالدین ایرانمنش

تهران  ۳۰دقیقه

محسن مسعودی فرد



کرمانشاه  ۲۵دقیقه

ا کبر قهرمانی



سمیه مهری





پنجشنبه
1399/11/16

 نیشابور  ۲۵دقیقه

تهران  ۴۵دقیقه

ک :مصطفی دهشت
کرمانشاه  ۲۵دقیقه

˜ نمایش «میکرو مکبث» ن وک :حسین دریس  /تاریخ اجرا 12 :تا  15بهمن ماه  /ساعت 18 :به مدت  90دقیقه  /مکان :خیابان ولیعصر (عج)  /تقاطع خیابان امام خمینی (ره)  /تئاتر محراب-شماره تماس( 09104898304 :تماش اگر محدود)

چهارشنبه
1399/11/15

ک :حسین برفی نژاد



محسن مسعودی فرد

ا کبر قهرمانی
 پرند  ۲۰دقیقه

تهران  ۳۰دقیقه

ک :مصطفی دهشت

ن و ک:

ن و ک:

ن و ک:



سهشنبه
1399/11/14

ن :امیر دهقانی

ن و ک:

ن و ک:

ن :افشین سلطانی

مضحکه در مضحکه

لبخند با طعم ماسک

به نام

او پهلوان ا کبره
ن :افشین سلطانی

نمایش «هوم» ن وک :سارا کریمیان اقبال /تاریخ اجر 15 :تا  17بهمن ماه  /ساعت 16:30 :و  18به مدت  35دقیقه  /مکان :خیابان کارگر شمالی /خیابان نصرت  /نبش کوچه عباسی/پ الک  /74شماره تماس( 09374862385 :تماش اگر محدود)

دوشنبه
1399/11/13

مجلس حماسهخوانی نفر ششم

لبخند با طعم ماسک

#خودم شروع میکنم

او پهلوان ا کبره

به نام
ن و ک:

18:30

19

11



یکشنبه
1399/11/12

15:30

16

16:30

18

سیدمجید امینی

18:30

11:30

نمایش «پانزده ثانیه» ن و ک :پویان محمودی /تاریخ اجر 14 :تا  17بهمن ماه ساعت  / 17مکان :خیابان شهید باهنر /نرسیده به میدان قدس /بن بست نخعی /پ الک یک /شماره تماس / 09196361347 :به مدت  60دقیقه (تماش اگر محدود)

شنبه
1399/11/11

مقابل تاالر وحدت

محوطه آب نما

ایوان انتظار

خیابانی

˜ نمایش «حیاط ناتمام خانه ورنوسفادرانی»  /ن و ک :رضا سعیدی /تاریخ اجرا 13 :و  14بهمن ماه  /ساعت  16:30و  18به مدت  70دقیقه  /مکان :خانه بهار  /شماره تماس( /09124957407 :تماش اگر محدود)

زمان

پهنه رودکی

بازار بزرگ ایران (ایران مال)

مترو میدان ولیعصر (عج)

دیگرگونههای اجرایی



مکان

تهران 11 /تا  20بهمن 1399

