
شت هفته معلم و استاد    تحی(ف جدول دومین جشنواره هنراهی نمایشی و بازیگری با رویکردی ربآاثر نمایشهای تک نفره )جشنواره استاد مهدی   هب مناسبت زبرگدا
                                                                      

          

 میهمان :                          کارگردان ک:        

 :گردند.اجرایشان در سالن اجتماعات آماده و مهیای اجرا  یک ساعت قبل از شروع الزم و ضروری است تمامی گروه های محترم شرکت کنندهنکته بسیار مهم 

 تمامی آثار در سالن اجتماعات راس ساعت مقرر برگزار و داوری می شوند.  

 1::03-01 03-1::03 1::01-:0  01-1::01  1::00-01   00-1::00 1::01-00  01-1::01  1::0-01 زمانتاریخ/
01/11/09 

 سه شنبه
 33:11سالن اجتماعات، ساعت -افتتاحیه جشنواره  و بزرگداشت روز استاد 

0:/11/09 
 چهارشنبه

 رستم وسهراب
 تحینقال:علی ف

 (32)ازواحد

 رستم و اسفندیار
 نقال:مهسا مهدی

 خوان رستمهفت 
 نقال:حسین چراغی

 رستم و اسفندیار
 نقال:محمدرضا بوربوری

 

 رستم و اسفندیار
 زادهزانقال:سعید میر

 رستم و اسفندیار
 نقال:ابوالفضل مطهری

 

 رستم و اسفندیار
 نقال:سعید مصطفایی

 تعزیه حضرت عباس)ع(
 رضا سلمانی

03/11/09 
 پنجشنبه

 رستم و اسفندیار
 نقال:بهاره قاسمی 

 خوانیشاهنامه 
 ردستانیانقال:سپیده 

 و سهراب رستم
 نقال:احمدرضا فالح

 رستم و سهراب
 نقال:الهام قندهاری

 خوان رستمهفت 
 نقال:محمد مهدی توکلی زاده

 رستم و اسفندیار
 نقال:میترا پرندین

 رستم و اسفندیار
 نقال:اکرم قلمی

 سوگ سیاوش
 رشیافرعنقاالن:یاسمن 

 رمدیسرها 

 

01/11/09 
 جمعه

 تعطیل 

 
09/11/09 

 شنبه
 رستم و اسفندیار

 نقال:الهام بیدارمغز
 رستم و اسفندیار

 نقال:فرشاد فرهادپور
 رستم و سهراب

 امیرعلی قلیپورنقال:
 رستم و اسفندیار

 نقال:حشمت اهلل زارعی
 رستم و اسفندیار
 نقال:امیرعلی پریز

 رستم و اسفندیار
 نقال:زهرا اسالم پناه

 رستم و اسفندیار
نقال:محمدعلی نجف 

 پور

 گردآفرید
 نقال:علی سوهانی

 

 گورخواب
 ک:هادی اسکندری

 )از واحد سروش(
01/11/09 

 یکشنبه
 قصه های هزار و یک شب 

 نرگس دولت آبادیک:
 حکایت های مثنوی معنوی 

 ساناز مرادیک:
 حکایتهای مثنوی معنوی

 سیدرضا حسینیک:
 بوستان سعدی

 بهاره قاسمی ک:
   

 
01/11/09 

 دوشنبه
 ازشکسپیر سه مونولوگ

 اشکان عباسیک:
 سه مونولوگ ازشکسپیر

 سعید تقواییک:
 سه مونولوگ از شکسپیر

 رها سرمدیک:
 

 مکبث و هملت
 (32)ازواحدعلی فتحیک:

 هملت
 احمدرضا فالحک:

 هملت
 بهزاد پارساک:

 سه مونولوگ از سکسپیر 
 بهنام نجم الدینک:

 نمایش عروسکی 
 مصطفاییسعید ک:

00/11/09 
 سه شنبه

 ریچارسوم-هملت-اتللو
 میثم پیرمحمدیک:

 ریچارد سوم
 محمدمهدی توکلی زادهک:

 مکبث
 ریحانه اسماعیلیک:
 

 هملت
 امیر ارسالن خالوییک:

 نمایش خوک
  سعید مصطفاییک:
 

    

11/11/09 
 چهارشنبه

 تعطیل 

 

10/11/09 
 پنجشنبه

 همزمان با شب والت امام عصر)عج( 31:11ساعت –سالن اجتماعات –اختتامیه جشنواره 


