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Sharm El Sheikh International Theater Festival for Youth 

the dIs pleased to announce 

In Sharm El Sheikh (EGYPT) uthFestival for Yo Theater International  th 40 

 
 

 1-7 April 2019  

 

 

Sharm El Sheikh International Theater 

Festival for Youth 

(#SITFY)    

Tel : 00201064142222 

Cell.phone : 00201223377043 

What's App no. : 00201064142222 

E-mail : sitfy2015@gmail.com 

Website : www.sitfy-eg.com  

Page : www.facebook.com/SITFYeg     
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 مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى  

  رابعةالدورة ال

 2019 أبريل  7 – 1  شرم الشيخ 

 بالمهرجان لإلشتراك  إستمارة التقدم

   –مسابقة المونودراما   –المسابقة الرسمية 

 تقليديهال غيرسرح الشارع والفضاءات المسرحية مسابقة محور م

 أوال : بيانات خاصة بالعرض :

  اسم البلد 

  اسم الفرقة / اسم الجهة المنتجة  

  اسم العرض  

  2019العمر فى أبريل /  الجنسيهاسم المؤلف /  

 2019العمر فى أبريل /  الجنسيهالدراماتورج / /عداسم الم

 فى حالة النصوص األجنبية يرجى ذكر اسم المترجم *

 

  2019العمر فى أبريل /  الجنسيهمخرج / اسم ال

  تاريخ إنتاج العرض 

  مدة العرض 

  2019العمر فى أبريل /   الجنسيهمصمم الديكور / 
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  2019العمر فى أبريل /   الجنسيهمصمم المالبس / 

  2019العمر فى أبريل /  الجنسيهمصمم االستعراضات أو الكيروجراف/ 

العمر /  الجنسيهى أو المعد الموسيقى ( / الموسيقى ) المؤلف الموسيق
   2019فى أبريل 

 

  عنوان المراسالت بالتفصيل 

 

 تليفونه  مدير الفرقة  أو الشخص المسئول عن فريق العمل /

*يرجى ذكر الجهة أو الشخص التي ستوجه لها الدعوة بعد اختيار  
 العرض 

 

  الهاتف األرضى

  الجوال أو الهاتف المحمول 

  د اإللكترونى البري

  الموقع اإللكترونى 

  أرفق روابط المسرحية هنا :  

 

 

 توقيع المسئول                                                                                                  خاتم المؤسسة 
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 ثانيا : بيانات خاصة بالفرقة والوفد المشارك : 

تاريخ  النوع  اسم العائلة  االسم األول   م
 الميالد 

 الوظيفه  رقم الباسبور  البلد 

 

 مالحظات

 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 

 خاتم المؤسسة                                            توقيع المسئول                                                       
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 شروط المشاركة فى المهرجان : 

( أفراد للمشاركين 7للمشاركين فى المسابقة الرسمية ، ) عشرة أفراد (10) ة لعدد تتحمل إدارة المهرجان تكاليف اإلقامة الكامل -1
( أفراد للمشاركين بمسابقة محور المونودراما  مع  3تقليدية ، ) بمسابقة محور مسرح الشارع والفضاءات المسرحية الغير

 .تكاليف النقل الداخلى فى مدينة شرم الشيختحمل إدارة المهرجان 
 من وإلى مدينة شرم الشيخ.  شحن الديكوراتتتحمل الدول المشاركة تكاليف السفر و  -2
أبعاد المسرح أو   امى كامل وكذلك ملف تقنى كامل موضحأن تقدم الفرقة ملفا يضم السيرة الذاتية للعرض مدعوما بملف إعال -3

 الفضاء المطلوب للعرض مع توضيح عدد ساعات فك وتركيب تجهيزات الفضاء المسرحى المقترح للعرض.
حد أقصى ك ) للمسابقة الرسمية ( ، والتزيد عن ساعه فى كال المسابقتين  أال تزيد مدة العرض عن ساعة ونصف الساعه -4

 لزمن العرض.  
أن يتم العرض بناءا على الفضاء المسرحى الذى تحدده إدارة المهرجان ويعرض العرض مرة واحدة فقط صباحا أو مساءا  -5

 حسب تنسيق وتنظيم إدارة المهرجان. 
والتى تعتمد على الحلول اإلبداعية  الفضاءات المسرحية الغير تقليديةالتى تعتمد على  المسرحية أن تكون األولوية للعروض  -6

 مبتكره.ال
 أن يكون العرض مناسبا لطبيعة فكر وثقافة الشباب فى جميع أنحاء العالم. -7
 عاما . 40أن تكون األولوية للعروض المشاركة لمخرج شاب ال يتعدى  -8
 عاما .  40أن تكون األولوية للعروض المشاركة لمؤلف شاب ال يتعدى  -9
نها الدولة المضيفة بمشاركة بعض العروض المسرحية  أن تشارك مصر بعرض داخل المسابقة الرسمية ويحق لمصر بحكم أ -10

 فرد . 10عروض شرط أال يزيد عدد المشاركين فى كل عرض عن   3على هامش المهرجان بحد أقصى 
يفضل أن تكون جميع العناصر المشاركة فى العروض المختارة من الشباب وذلك لتحقيق مصداقية العمل وفق سياسة   -11

 المهرجان .
 هرجان تسجيل كافة العروض المسرحية والندوات صوتيا ومرئيا واستغاللها حسب رؤية المهرجان.من حق إدارة الم -12
يتم إرسالها فى موعد أقصاه فبراير  ه للعرض من قبل الفرقة المشاركة مصاحب باالنجليزية تكون  ترجمة ضوئية توفير يشترط -13

2019 . 
رساله بالبريد االلكتروني متضمنا توقيع المسئول ومختوما بخاتم إتعبئة هذا النموذج و بالراغبة بالمشاركة الفرق  ضروة التزام -14

عالي الجودة ،ولن يقبل  DVDرسال شريط العرض كامال على قرص إ وكذلكالمؤسسة أو الجهة المعنيه و روابط المسرحية 
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المشاهدة والترشح للمشاركة فى  المهرجان كامال لضمان خضوعه للجنه  دارةإأي عمل مسرحي دون مشاهدته من قبل 
 المسابقة الرسمية. 

 . بداء االسبابإال يتناسب وطبيعة المهرجان دون  يحق الدارة المهرجان رفض مشاركة أي عرض -15

ن تتقدم للمشاركة ولكن ليس بنفس المسرحيات التي تقدمت بها أيحق للفرق التي تقدمت للمشاركة في الدورات الماضية  -16
 .سابقا

 . رشيف المهرجانأم يقع عليها االختيار وتبقى ضمن التي ل وأصحابها سواء المشاركة  أ لى  إاص الممغنطة ال تعاد االقر  -17
 ( يوما على األقل بخطاب رسمى باإلعتذار. 45يكون قبل موعد إنطالق المهرجان ب )   فى حالة اإلعتذار عن المشاركة -18
المقترح للعرض تتعرض للغرامة المالية وإلغاء العرض مع   فى حالة تغيير العرض أو إعتراض الفرقة المشاركة على الفضاء  -19

 الحرمان من المشاركة ضمن فعاليات المهرجان لدورة أو لدورتين وفق رؤية وسياسة المهرجان.
حور مسرح  سابقة مالمشاركة ضمن فعاليات المهرجان بم والغير تقليدية يحق لعروض مسرح الشارع والفضاءات المفتوحة -20

 . التى تخضع لتصويت الجمهور وتتنافس عروضها على جائزة الجمهور الشبابى ت المفتوحة الشارع والفضاءا
 .  2019فبراير  نهايةتلتزم إدارة المهرجان بتبليغ الفرق التى وقع عليها اإلختيار فقط فى موعد أقصاه   -21
 إدارة المهرجان غير مسئولة عن إستخراج تأشيرات الدخول إلى األراضى المصرية .    -22
 أو شحن الديكورات من القاهرة إلى مدينة شرم الشيخ.   -ذهابا وإيابا  – دارة المهرجان غير مسئولة عن نقل الفرق إ  -23

من تاريخه للفرق التي يقع عليها إختيار المشاركة   أسبوعينوسيكون الرد خالل   05/02/2019آخر موعد لقبول طلبات المشاركة 
 sitfy2015@gmail.com  -  eg.com-info@sitfy  اإليميل التالى :ة اإلشتراك على فقط.ويمكنكم إرسال قسيم

 مالحظة هامة : 
 ال تعتبر هذه االستمارة بطاقة دعوة للمهرجان وإنما استمارة معلومات عن العروض وطلبا للمشاركة 

  sitfy2015@gmail.com – info.sitfyeg@gmail.com - eg.com-Info@sitfyسلة : • للمرا
 eg.com-www.sitfy • موقع الكتروني : 

  www.facebook.com/SITFYeg • صفحة المهرجان : 
 
 مع عدم تحمل المهرجان أية تبعات جمركية او مالية :DHL, Aramex يفضل ارسال االقراص الممغنطة بالبريد السريع الدولى  
 جمهورية مصر العربية . –محافظة الجيزة  –الهرم  –محطة مدكور بجوار دارى   –من ش الهرم  ش بورسعيد متفرع من ش علوبه 6

   .مقر جمعية نادى المسرح المصرى للثقافة والفنون   –إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى   :مرسل إلى 
 التاليه: • لإلستفسارات يرجى المتابعة مع إدارة التنسيق بالمهرجان على األرقام

00201223377043 -  00201064142222 

http://www.sitfy-eg.com/
mailto:sitfy2015@gmail.com%20,%20info@sitfy-eg.com
mailto:sitfy2015@gmail.com
mailto:info@sitfy-eg.com
mailto:sitfy2015@gmail.com
mailto:info.sitfyeg@gmail.com
mailto:Info@sitfy-eg.com
http://www.sitfy-eg.com/
http://www.facebook.com/SITFYeg

