www.raimundspiele.at

www.bitef.rs

www.royalcourttheatre.com

www.tricklock.com

www.eif.co.uk

www.unitedsolo.org

www.enspiele-porcia.at
www.lastrada.at

www.arrivanodalmare.it

www.festwochen.at

www.artsgabriola.ca

بلغــارستان

www.santarcangelofestival.com

ايتـــــاليـــــــا

www.americantheatre.org

www.festivalombre.it

www.vnpuppet.com

بلــژيــک
www.kfda.be

www.ravennafestival.org

www.baalbeck.org.lb

www.csdpoznan.pl
www.festivalalqasr.com

www.kana.art.pl
www.bravefestival.pl
www.malta-festival.pl

www.rendija.net

مجارسـتـــان
www.gyulaivarszinhaz.hu

هنـــــدوستـان
www.blythfestival.com
www.waidspeicher.de

www.bit-teatergarasjen.no
www.stamsund-internasjonale.no
www.hetlaagland.nl
www.amsterdamfringefestival.nl

آفريقـای جنوبـی
ايسلند
بــرزيـــل

www.filo.art.br
www.festivalriopreto.com.br

لهستــــان

www.figurentheaterfestival.de

www.edfringe.com

www.puppentheater-magdeburg.de

www.eif.co.uk

www.staatsschauspiel-dresden.de

www.imaginate.org.uk/festival

www.konstanz.de/theater

www.perthfestival.co.uk

www.theater-im-zentrum.de

www.greekfestival.gr

www.cinars.org

www.theater-school.com

www.adelaidecabaret.com

استـــــونی
www.nukuteater.ee

ارمنـستــــان

ایــــــــران

www.stuecke.de
www.ruhrfestspiele.de

www.novadrama.sk
www.ljubljanafestival.si
www.dublintheatrefestival.com
www.corkmidsummer.com
www.galwayartsfestival.com

www.highfest.am

ژاپــــــــــن

www.batie.ch
www.belluard.ch

www.spac.or.jp

صـــــربستان

www.festival-far.ch
www.festivalcite.ch
www.theaterspektakel.ch

www.joakimvujic.com

www.urbaines.ch

www.lutfestsubotica.net

www.zuercher-festspiele.ch

www.helsinkifestival.fi

فنالنــــــــد

www.teatrodimitri.ch
www.jungestheaterbasel.ch

www.kuulas.info

www.pushfestival.ca

www.teatterikesa.fi

www.espacego.com

www.festivals.fi

www.aqm.ca

فرانســــــه
www.poppentheaterfestival.com

کانون آگهی و تبلیغاتی پژواک نامه
08010885 شماره ثبت

www.maifestspiele.de

www.berlinerfestspiele.de

www.ozasiafestival.com

www.marionnette.com

سال نو
مبارک

www.waidspeicher.de

www.belef.org

www.culturanova.nl

www.royalcourttheatre.com

www.adelaidefestival.com.au

لبنــان

www.artfest.is

www.hifa.co.zw

www.liftfestival.com

www.unima.org.au

مراکش

www.festivalriopreto.com.br

www.chekhovfest.ru

زيمبـــاوه

www.iti-germany.de

مكزيک نــــروژ

www.filo.art.br

www.onego.ru
www.teatrpanova.ru

www.shakespearesglobe.com

هـلنــــد

روسـيـــه

www.goethe.de/theatre

استــراليـــا

يــونــــان

www.theaterfestival.be

www.theatermoghavemat.ir

www.befestival.org

www.shorttheatre.org
www.teatroragazzi.com

www.khorasanshomali.shamstoos.ir

آ لــمــــــــــــــــــــان

www.bregenzerfestspiele.com

www.theater.mobaarak.ir

www.unima.org.uk

اسلواکی

www.salzburgerfestspiele.at

www.catf.org

www.teather.ir

www.artsfestivals.co.uk

ايـرلنــــد

www.lva-theaterservice.at

www.fitf.theater.ir

www.festival-marionnette.com
www.festival-avignon.com
www.avignonleoff.com

ســــــويــيــس

www.blythfestival.com

www.theater-abtenau.at

انـگـلستــــان

کـــــــــــانــــــــادا

www.moodoopuppets.org

www.kidsentertainment.net
www.cinars.org
www.worldfestivalofchildrenstheatre.com

www.artsgabriola.ca
www.shawfest.com
www.banffcentre.ca
www.fta.qc.ca

www.festivaldanjou.com

www.theatrenewfoundland.com

www.parislete.com

www.anarchistetheatrefestival.com

قبـــرس
www.cyprus-theatre-iti.org

کــره جنوبــــــی
www.uac.or.kr
www.assitejkorea.org
www.citf.or.kr
www.mimefestival.com

www.luminatofestival.com
www.magneticnorthfestival.ca
www.infofestival.com
www.ottawachildrensfestival.ca
www.intrepidtheatre.com
www.vancouverfringe.com
www.tbilisiinternational.com

گرجستان

اتــــــريـش

آمریـکـــــــا

سایتهای جشنوارههای جهانی

Iranconcert

تاالر وحـدت

تئاتر شهر

نویسنده و کارگردان
حمیدرضا نعیمی
ساعت 18:30
مدت اجرا |  120دقیقه
تاریخ |  8تا  27اسفند

نویسنده | بر اســاس ویتسک بوشنر
کارگردان | حجت حسینی
ساعت 20
مدت اجرا |  60دقیقه
تاریخ |  6تا  27اسفند

فیک
نویسنده و کارگردان
احد خالقی
ساعت 18
مدت اجرا |  70دقیقه
تاریخ |  5تا  27اسفند

تئاترمستقل تهران

بی تابستان

سالگـشتگـی

نویسنده و کارگردان
امیررضا کوهستانی
ساعت  18:30و 21
مدت اجرا |  70دقیقه
تاریخ |  15بهمن تا  6اسفند

نویسنده و کارگردان
امیررضا کوهستانی
ساعت  18و 20
مدت اجرا |  60دقیقه
تاریخ |  8تا  26اسفند

بزرگ

گجرخان

درها و دیوارها

نویسنده و کارگردان
مجید امرائی
ساعت 19
مدت اجرا |  90دقیقه
تاریخ |  5اسفند تا  31فروردین

نویسنده| سیاوش پاکراه
کارگردان | میالد فر ج زاده
ساعت 18
مدت اجرا |  60دقیقه
تاریخ |  5تا  24اسفند

وقا�یع اتفاقیه

سرزمین های شمالی

نویسنده | علی موسویان
کارگردان | شهرام عبدلی
ساعت 21
مدت اجرا |  90دقیقه
تاریخ |  5اسفند تا  31فروردین

نویسنده| مونا احمدی
کارگردان | شیما عرب
ساعت 20
مدت اجرا |  55دقیقه
تاریخ |  5تا  24اسفند

تماشاخانه ملک

پردیس تئاتر شهرزاد

زهرماری

هفتمین جان سگ

نویســنده | رضا بهاروند ،احمد سلگی
کارگردان | علی احمدی
ساعت 19:15
مدت اجرا |  65دقیقه
تاریخ | اول تا  24اسفند

نویسنده و کارگردان
مهدی کوشکی
ساعت 20:30
مدت اجرا |  80دقیقه
تاریخ |  ۲۳بهمن تا ۲۴اسفند

عمارت نوفل لوشاتو
تماشاخانه شانو

ترس و لرز

سؤ تفاهم

نویسنده و کارگردان
فرزاد امینی
ساعت 18
تاریخ |  18بهمن تا  28اسفند

نویسنده | آلبر کامو
کارگردان | ايمان فتاحی
ساعت 19:15
تاریخ |  5تا  28اسفند

هامان كشان

ای بی A B -

خاطره ای از دو دوشنبه

نویسنده | عباس عبداهلل زاده
کارگردان | عليرضا مهران
ساعت 19:30
مدت اجرا |  60دقیقه
تاریخ |  2تا  28اسفند

نویسنده و کارگردان
پوریا رستمی
ساعت 20:30
تاریخ |  5تا  28اسفند

نویسنده | آرتور میلر
کارگردان | سعید عسگریان
ساعت 21:30
مدت اجرا |
تاریخ |  5تا  20اسفند

سرمیزشام

جایزه داروین

چاروسی

نویسنده | گروه بازیگران
کارگردان | سیامک صفری
ساعت 18
مدت اجرا |  70دقیقه
تاریخ |  5تا  24اسفند

نویسنده و کارگردان
سید علی معتضدی
ساعت 18
مدت اجرا | 65دقیقه
تاریخ |  24بهمن تا  17اسفند

نویسنده و کارگردان
خسرو امیری
ساعت 19:30
مدت اجرا |  60دقیقه
تاریخ |  5تا  24اسفند

نوشت

�پیشخدمت

نویسنده و کارگردان
محمدنیما مظاهری
ساعت 19:30
مدت اجرا |  60دقیقه
تاریخ |  5تا  24اسفند

کارگردان | سعید خمان
ساعت 17:45
مدت اجرا |  60دقیقه
تاریخ |  5تا  24اسفند

کافکا با من سخن بگو

هیچ نگو هملت ،فقط ...

نویسنده و کارگردان
قطب الدین صادقی
ساعت 19:30
مدت اجرا |  70دقیقه
تاریخ |  5تا  10اسفند

نویسنده | رضا گشتاسب
کارگردان | سروش طاهری
ساعت 21
مدت اجرا |  70دقیقه
تاریخ |  8تا  24اسفند

پدر ،پسر ،روح القدس
نویسنده و کارگردان
محمدمهدی دژپسند
ساعت 19:15
مدت اجرا |  65دقیقه
تاریخ |  12تا  24اسفند

پالتو

تماشاخانه شانو
0935 80 21 514
88 963 947

تماشاخانه سپند

/30دی95/
نویسنده و کارگردان
احسان حاجی پور
ساعت 20
مدت اجرا |  60دقیقه
تاریخ |  ۱۵بهمن تا  ۲۰اسفند

تاالر حافظ
موی سیاه خرس زخمی

تماشاخانه دیوارچهارم

تاالرمــولـــوی

آرایشگر

بزرگ

مالقـات

سالن اصلی
نویسنده | فریدریش دورنمات
کارگردان | پارسا پیروزفر
ساعت 19:30
مدت اجرا |  120دقیقه
تاریخ |  12اسفند تا  23فروردین

خانه نمایش مـهرگـــــــان

سقـراط

تاالرسنگلج

تماشاخانه انتظامی

جک قاتل

یک مهمانی خون آلود

از فرداش

نویسنده و کارگردان
احسان امانی
ساعت 21
مدت اجرا |  60دقیقه
تاریخ | اول تا  21اسفند

نویسنده و کارگردان
علیرضا حاتمی
ساعت 18:30
مدت اجرا |  60دقیقه
تاریخ | اول تا  17اسفند

نویسنده و کارگردان
دانیال رجبی
ساعت 17:30
مدت اجرا |  60دقیقه
تاریخ |  2تا  17اسفند

اولد سیبورک

زنده باد شصت

نویسنده | وودی آلن
کارگردان | محسن گشتی
ساعت 19:30
مدت اجرا |  70دقیقه
تاریخ |  5تا  25اسفند

نویسنده و کارگردان
مهدی کربالیی محمد
ساعت 21:30
مدت اجرا |  60دقیقه
تاریخ |  5تا  21اسفند

تماشاخانه آژمان
آوازخوان طاس
نویسنده | اوژن یونسکو
کارگردان | پارسا محمدزاده
ساعت 19
مدت اجرا |  60دقیقه
تاریخ |  5تا  21اسفند

پالتو پـل

ريزگرد

0935 43 58 262
66 700 865

کمدی سیاه

فریاد ققنوس

اتو�پیا

نویسنده | پیتر شفر
کارگردان | پوریا جالل وندی
ساعت 17
مدت اجرا |  60دقیقه
تاریخ |  3تا  27اسفند

نویســنده | تنسی ویلیامز
کارگردان | حسین مقامی
ساعت 19:15
مدت اجرا |  45دقیقه
تاریخ | اول تا  27اسفند

نویسنده و کارگردان
آرش سنجابی
ساعت 20:15
مدت اجرا |  60دقیقه
تاریخ | اول تا  27اسفند

نویسنده و کارگردان
مهدی آفتابی
ساعت 20:30
مدت اجرا |  60دقیقه
تاریخ | اول تا  28اسفند

تماشاخانه ایرانشهر
وقتی خروس غلط میخواند
نویسنده و کارگردان
علی شمس
ساعت 20:30
مدت اجرا |  70دقیقه
تاریخ |  24دی تا  24اسفند

سمندریان

در صورت تمایل براى دريافت
نسخه الكترونيك
سياهه ى تئاتر در سال ٩٨

اسم ،فاميل و شماره تماس خود را
به این شماره �پيامك كنيد:

٠٩٣٥٥٦٢٩٨٢٢

SMS

نویسنده | پیام ســعیدی ،جابر رمضانی
کارگردان | جابر رمضانی
ساعت 20
مدت اجرا |  110دقیقه
تاریخ |  8تا  25اسفند

َ
پال تـو ا فـرا
دارای پالتوهــای مجهز در ابعاد  ۴۰ ،۳۰و  ۶۵متری
تخفیف ویژه دانشجویان
۸۸۳۹۵۶۲۵-۸۸۹۷۲۸۰۰

تماشاخانه مشایخی
اگراز نو شروع كنيم

�پیکنیک درمیدان جنگ

نویســنده | امانوئل اشميت
کارگردان | امير سربيشه
ساعت 18
مدت اجرا |  60دقیقه
تاریخ |  5تا  16اسفند

نویسنده | فرناندو آرابال
کارگردان | ایمان مرادی
ساعت 20
مدت اجرا |  50دقیقه
تاریخ |  5تا  16اسفند

Designed by Mashq Studio | H.Hakimi,A.Roshangar | 2018

تقویـم تئاتــرتهـران ســال ســوم ،شمــاره  ،24رایگــان

