
 ینی و سنتییهای آمایشنجشنواره  هفدهمین ایاجراهای صحنهجدول 

 0934 ماهشهریور 01تا  4

 مکان

 

 زمان

  تاالر محراب تاالر حافظ خانه نمایش تاالر هنر تماشاخانه سنگلج مجموعه تئاترشهر

  تاالر کوچک اصلیتاالر   های تئاتراداره برنامه   تاالر سایه تاالر چهارسو

  01و03:91 03 و 01 01 و 01:91 03:91 و 01:91 03 و 01 03:91و 01:91 03و  01    01 و 01

 چهارشنبه
4/3/34 

-اگر شبی از شبهای تهران

 مسافری

 01:91ساعت  دوماجرای

 بازیصندوق  بهرام آی مضحکه لیرنوروزی جیجک علیشاه حمزه

 یک نوکر و دو ارباب
 

  ن و ک:  ن و ک: ن: سیدمحمد مساوات یده گلتراش نژادن: سپ ن: ذبیح بهروز ن و ک: ن: علی شمس

الهام -ک: جواد صداقت
 بنی

  نسیم یاقوتی  سجاد یاری ک: عبدالرضا شیبانی ک: محمدحسین یزدیان ک: رحمت امینی نعیم بذرکار

 07َ بوشهر  07َ تهران  07َ تهران  07َ شیراز  557 تهران  57َ تهران     57َ تهران    

 پنجشنبه
5/3/34 

صندوق بازی غولچه و  چله زری و عمو چله جون ناخدا خانم هفت خواب فاوست به روایت شرق دیوان تئاترال اورنگ اپرت نیرنگ  حکایت فین به روایت جنجین

 باجیزعفرون
 

  نژادن: مهدی صفاری ن و ک: لیرضا غالمین: ع ن: شهناز روستایی ن و ک: مریم  ن: محمود استادمحمد ن: سیدهاشم خان شافع ن و ک: ابوالفضل

  ک: حمید الهیاری جواد انصافی ح مهینی -ک: ع غالمی ک: نگین ضیایی مریم رها -میرعابدی ک: مهدی غالمی ک: ملیکا رضی حاجی علی خانی
 57َ تهران  57َ تهران  57َ اراک  557 تهران  07َ تهران  07َ خارک  457 تهران  07َ تهران    

 جمعه
3/3/34 

مجلس سیاه بازی ناز  بازی سلطان و سیاه ...سازی قتلمجلس شبیه بر پهنه دریا

 کنیز
-)خم رنگ سرخ رام کردن زن سرکش ه در معرکهکمعر 

 بازی(

 

  ن و ک: بیگیاود فتحعلین: د ن: داود میرباقری  ن: محمدرضا مختاری آزادفرد ن: علی نصیریان ن: محمود خسروپرست از اثر مروژک برداشت آزاد

  افشین قاسمی یرک: محمدرضا صف ک: محسن آزاد  ک: علی جاور امیریعرب ک: محسن  ک: شیرین کاشفی ک: شهرام مسعودی
 07َ تهران  57َ تهران  07َ شاهرود  07َ یزد     57َ تهران  457 تهران  07َ شهرری    

 شنبه
1/3/34 

  سیاهی مبارک نمک صندوقه هل با طعم هگمتانابنگاه تئاتر گل و قداره حکایت گوژپشت  شیش و بش کچلو اخککندو

  ن: نسرین اسدی ن: علی نصیریان ن و ک: ن: اسداله اسدی  ن: محمد چرمشیر کار گروهی ن:سیدمحمدمساوات

سید هادی عامل 
 هاشمی

  ک: ریحانه باغبادی ک: سیدمحمدجواد کبودر آهنگی نیبهزاد فراها ک: شیوا رضایی  ک: سیدجواد روشن ک: عبدالرضا کشاورز

 07َ تهران  07َ تهران  07َ تهران     07َ تهران  007َ تهران  07َ تهران  07َ همدان    

 شنبهیک
1/3/34 

-اگر شبی از شبهای تهران نبش قبر

 مسافری
نقل موسیقایی رستم و  راز عروسک بیضایی

 اشکبوس
هزار و یک  عروسی خان مظفر ناسور

 قصه شب
نقالی ضامن 

 آهو
 

ن و ک: داود  ن: محمدحسین ناصربخت پورن: خیراله تقیانی بر اساس اشعار شاهنامه بیگین: داود فتحعلی ن و ک: ن: علی شمس ن و ک:
 بختیاری

 سمیه گلباز

  ن: م صالحیار

 -ماپریسانک: هـ سیدعلی موسویان
 صمیمیاحمد

  ک: زهرا جهانبخش ک: غالمعلی رضایی ک: افسانه زمانی ک: ساغرخواجه امیری زادهک: علی شریعت واتسیدمحمد مسا

 07َ تهران  57َ تهران  07َ تهران  57َ کاشان  057 تهران  07َ تهران  57َ      مرند 457   تهران 07َ گرگان    

 دوشنبه 
3/3/34 

ایت دو روی رو تعزیه امیرکبیر گرگ دختر

 نادری

  بازیخانه ترنا مرگ یزدگرد اندر حکایت یوسف و زلیخا فانوس دریایی

پور ح امان -ن: ص رمضانیان پورن: خیراله تقیانی تبر اساس نسخه میرمصیب ن و ک:
 قرایی

  ن:گروهی ن: سامان ناصری ن: بهرام بیضایی گروهین: 

  ک:اکرم موسوی ک: پژمان کاشفی ک: سهیل بابایی ک: نجمه تاجیک ک: پویان عطایی یک: جواد نور ک:گلبرگ ابوترابیان عباس عبداهلل زاده
 57َ تهران  57َ تهران  007َ تهران  557 اصفهان  457 تهران  57َ تهران  07َ تهران  07َ تهران    



 شنبهسه
01/3/34 

 الر وحدتمحوطه تا -های آیینی و سنتیمراسم اختتامیه هفدهمین جشنواره نمایش

 

 
 33431530و  4تلفن:  -مجموعه تئاترشهر -چهارراه ولی عصر )عج( -اترشهر: خیابان انقالبمجموعه تئ

  55391110 – 55053130تلفن  -خیابان بهشت -ضلع جنوبی پارک شهر -تماشاخانه سنگلج: خیابان وحدت اسالمی

  11109441 تلفن -خیابان شهید ورزنده -ضلع جنوبی ورزشگاه شهید شیرودی -تاالر هنر: خیابان مفتح

 11101334تلفن :   - 94پالک  –کوچه محمد آقا  –خیابان شهید موسوی  –بعد از خیابان ایرانشهر  –خیابان انقالب خانه نمایش: 

 تلفن:  -روبروی تاالر وحدت -خیابان استاد شهریار -خیابان حافظ تاالر حافظ:

 تلفن:  –)ره(  تقاطع خیابان امام خمینی -تاالر محراب: خیابان ولی عصر )عج(

 33115010 -5تلفن:  -خیابان استاد شهریار -تاالر وحدت: خیابان حافظ

 

 تئاتر ایران مرور  
 آزادای صحنه 
 میهمان 
 پیشکسوتان 
 مرور تئاتر دانشگاهی 

  های صحنهشهریور پیش از اجرای نمایش 3تا  4اجرای نقاالن جوان جشنواره از-

 ای در سالن انتظار تماشاخانه سنگلج و تاالر حافظ صورت خواهد گرفت.


