
 

 

 جمعية "أوال" الثقافية
 تنظم

 

 

 بطاقـة تقنية لأليام  :
  توطئـــة: 

 ورد ،ـة الفـن وتربيـي تكويـة فـه عظيمــأهميت " الفن الرابع " أو " أبو الفنون"ى ـا يسمـأو كم رحـالمس                   
بناء الفرد ثقافيا وحضاريا كان البد من جعل فعاليات األيام في إيمانا منا بدور المسرح  ة وــللمنطق ي ـــازيغـد  األمـلبعا رازـإب

المســـرح فــن وهذا تحت شعار : " المسرحية للمسرح االمازيغي في طبعته الثالثة تقليدا ومكسبا للمنطقة وللوالية
.  " ورسالـــــة  

   7201 جويلية  20إلى  61من  تاريخ التنظيم : - 01

 ستة أيام  50 المــــدة: - 02

 -المركز الثقافي لبلدية بوعنداس -بلدية بوعنداس:  مكان التنظيم - 03

 جمعية "أوال " الثقافية لبلدية بوعنداس   المنظمـون : - 04



 

 المساهمون :- 05

   المجلس الشعبي البلدي لبلدية بوعنداس 

  مديرية الثقافة لوالية سطيف 

  مركز التكوين المهني بوعنداس 

   المركز الثقافي لبلدية بوعنداس 

   

 أهداف التظاهرة : - 06

 .  إبراز الهوية والبعد األمازيغي 

 . ترقية الحركة المسرحية المحلية 

  التعريف ببلدية بوعنداس وما تملكه من مواهب شابة وكذلك ما تزخر به من مناظر
 سياحية 

 التعارف بين الفرق  خلق قنوات اإلتصال والتواصل بين محبي الفن الرابع عن طريق
 المشاركة وتبادل المعارف بين المخرجين والممثلين والنقاد المسرحيين .

 . إكتشاف المواهب وتشجيعها 

 07 - المشاركون:

  : فريق من مختلف واليات الوطن  12عدد الفرق 

  : في الفرقة . عضو 15ال يتجاوز عدد األعضاء في الفرقة  

 القانون الداخلي :
 الفصل األول : التنظيم ،التسمية ، الشعار ، المقر ،التاريخ 

 المادة 01: ينضم أيام  المسرح األمازيغي من طرف جمعية " أوال" الثقافية لبلدية بوعنداس و الفرق المسرحية المعنية 
 بالمهرجان هي الفرق الهاوية .

المادة 02 : تجرى فعاليات األيام المسرحية على مستوى بلدية بوعنداس من :16 إلى 20جويلية 2017 بالمركز الثقافي 
  ".المسرح فن ورسالةلبلدية بوعنداس  تحت شعار "



 

  الفصل الثاني :   الرعاية ، اإلشراف ، األهداف .
 المادة 03 : يقام المهرجان تحت رعاية السيد والي والية سطيف وإشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي 

 لجنة التحكيم    الفصل الثالث :

  . في مجال المسرح أربعة أعضاء أكاديميون ومختصونتتكون لجنة التحكيم من : 40المادة 

 قرارات لجنة التحكيم غير قابلة للطعن : 50المادة 

 المشاركة والجوائز  الفصل الرابع :  

 مفتوحة لكل الفرق المسرحية الهاوية على مستوى الوالية أو خارجها .المسابقة :  60المادة 

 دقيقة . 15سا و 01دقيقة وال تتعدى  45تقدم العروض المسرحية في مدة زمنية ال تقل عن :  70المادة 

 الموضوع شريطة موافقة اللجنة المنظمة .  اختيارتتمتع كل فرقة بحرية :  08المادة 

 وفر المقومات األساسية للعرض السيما النص واإلخراج . : البد من ت 09المادة 

مسكن أو عن طريق الموقع  30المشاركة من جمعية أوال الثقافية الكائن مقرها بحي  تسحب استمارة:  10المادة 
    awal.bouandasاالجتماعي الفايسبوك

 الجائزة األولى وهي عبارة عن قيمة مالية وجوائز أخرى :تنافس الفرق المشاركة على ت:  11المادة 

  أحسن دور رجالي ودور نسوي  –حسن سينوغرافيا أ -أحسن نص -أحسن إخراج 
  كل فرقة مسرحية تتكفل بالديكور واإلكسسوار الخاص بها باستثناء بعض اإلمكانيات التقنية سيتكفل بها  12المادة :

 المنضمون   كاإلنارة و الصوت .

  على مسؤول الفرقة المسرحية من مخرج أو كاتب نص التوجه  مباشرة بعد نهاية العرض المسرحي لقاعة مخصصة لمناقشة
 العروض المسرحية . 

   ليوم واحد .تتكفل الجمعية بإيواء الفرق المشاركة 

  كل فرقة مسرحية ملزمة بـ:   13المادة : 

 * مأل استمارة المشاركة وتتبع بإمضاء من طرف مسؤول الفرقة                                          

 * بطاقة فنية للمسرحية )النص ، اإلخراج ، السينوغرافيا ...(                                         
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 : للمزيد من المعلومات عليكم اإلتصال بالعناوين التالية 

 الموقع االجتماعي الفايسبوكawal.bouandas    

  : 0550.79.28.44/  0554.29.11.56الهاتف 

  م عن مقر دار الشباب بوعندس( 20مسكن بوعنداس )يبعد  30مقر الجمعية : جمعية "أوال" الثقافية حي 

  

 

 رئيس الجمعية :             
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