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 موضوع
 ستاوردهای بلندبر اساس اهداف جهانی سازمان ملل متحد برای توسعه پایدار است که د 2222گردهمایی هنری موضوع 

و مقررات فرهنگی فرهنگی با اهداف توسعه پایدار، بازیگران . همه کشورها در جهان تایید شده است از سویست که ایپروازانه

برای رسیدن به اهداف جهانی در دیدگاه بلندمدت دارند. ما به دنبال  ،نقش مهمی در نمایش برای کشورها و جوامع

محیطی را در زمینه هنرهای نمایشی پایداری اجتماعی، اقتصادی و زیستبتوانیم تفاده از آن با اسپیشنهاداتی هستیم که 

و جوانان نوحوزه هنرهای نمایشی برای کودکان و به سازمان ملل متحد را هدف  02توان بررسی و برانگیخته کنیم. چگونه می

ها و عملکردهای ما را در آینده جهانی تغییر دهد؟ مکاریتواند فرآیندها، هتمرکز بر پایداری چگونه میمربوط کرد؟ خودمان 

های پیشنهادی برنامه خود را گسترش دهیم؟کار فرامرزی زمینه های و با همکاریتوانیم کار خود را توسعه دهیم چگونه می

 .عکس کندیا آنها را به طور غیر مستقیم منکند و  اشارهسازمان ملل متحد  هدف 02به طور مستقیم به تواند می

 

 سازمان ملل متحدتوسعه پایدار هدف  71

 .به فقر به هر شکل آن در همه جا پایان دهید -0

 پایان گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار -2

 سنین یاطمینان از زندگی سالم و ارتقاء رفاه برای همه در همه -3

 العمر برای همههای یادگیری مادامو ارتقاء فرصت تضمین آموزش جامع و عادالنه با کیفیت -0

 دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران -5

 اطمینان از در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و بهداشت برای همه -6

 سترسی به انرژی مقرون به صرفه، قابل اعتماد، پایدار و مدرن برای همه تضمین د -2

 ، اشتغال کامل و مولد و کار شایسته برای همهدی پایدار، فراگیررویج رشد اقتصات -8

 ایجاد زیرساخت های مقاوم، ترویج صنعتی شدن فراگیر و پایدار و تقویت نوآوری -9

 کشورها میانو هر کشور کاهش نابرابری در داخل  -02

 .های انسانی را فراگیر، ایمن، مقاوم و پایدار کنیدشهرها و سکونتگاه -00

 .تولید پایدار را تضمین کنید الگوهای مصرف و -02



 اقدامات فوری برای مقابله با تغییرات آب و هوا و تاثیرات آن -03

 ها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدارحفظ و استفاده پایدار از اقیانوس -00

زایی و بیابان ها، مبارزه باهای زمینی، مدیریت پایدار جنگلحفاظت، بازیابی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم -05

 توقف تخریب زمین و توقف از دست دادن تنوع زیستی

آمیز و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای موثرتر، ترویج جوامع مسالمت -06

 پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

 تقویت ابزارهای اجرایی و احیای مشارکت جهانی برای توسعه پایدار -02

 

 به صورت مجازیهم در سوئد و هم 
های پیشنهادی همچنین ای عمدتا به صورت حضوری در هلسینگبورگ/ سوئد برگزار خواهد شد اما فعالیتبرنامه تبادل حرفه

 .توانند بصورت آنالین در وب سایت جشنواره یا به صورت ترکیبی انجام شوندمی

 

 چگونگی ارائه پیشنهادات

کاران هنرهای نمایشی، مدیران و پژوهشگران از همه کشورها آزاد است. بازیگران همه ژانرها و اندرپیشنهادات از سوی دست

نویسان، دانشگاهیان هنرهای نمایشی، مربیان و معلمان ها، کارگردانان تئاتر، موسیقیدانان، طراحان صحنه، نمایشنامهتکنیک

 شارکت در این رویداد را دارند. نگاران هنری و... نیز امکان مهنر، منتقدان تئاتر، روزنامه

 

 زمان بندی
 (0022ماه آبان  29)واست برنامه ارائه درخآخرین مهلت   -
 (0022آذر ماه  09) اعالم متقاضیان موفق  -

 

 هاپرداخت
بر هنرآموزان مستقل در این مدت داشته است، و به ویژه در کشورهایی که حمایت  09گیری کووید تأثیری را که همهاسیتژ 

انجمنی است که شدیداً بر  المللاسیتژ بین اگرچهکند. را به خوبی درک می است ناچیز بودهت از بخش فرهنگی دول

هزینه اندکی  های سفر برایشان مقدور نیست کمکتامین هزینهداوطلبانه متکی است، اما ما مایلیم به افرادی که های فعالیت

 .مورد بررسی قرار خواهد گرفت اکاندیداه پس از انتخابمسئله این . ارائه دهیم

 
Bibu 
Bibu ما همه آن در که ایاست. عرصه جوان مخاطبان برای ایحرفه نمایشی هنرهای برای سوئد در مالقات محل مهمترین 

و  کودکان برای را نمایشی هنرهای و شویممی جمع هم دور کنیم،می کار فرهنگ و نمایشی هنرهای و نوجوانان کودکان، با که

( در 0020خرداد ماه  0اردیبهشت ماه تا  22) 2222می 22 تا 02 از بو بی بعدی فستیوال کنیم.می بحث و تجربه جواناننو

 شود. می برگزار هلسینگبورگ

 

  ASSITEJ هنری گردهمایی

 خود هنری زندگی و هنری سازمان زندگی درباره بحث برای که دارند را فرصت ایناسیتژ،  اعضای همه آن در که است فضایی

 این با مرتبط سایر رویدادهای و اجرا هایبرنامه سمینارها، ها،کارگاه ها،انجمن طریق از جوان مخاطبان برای تئاتر زمینه در

 سال سه هر و مهم است رویدادهای از یکی نیز اسیتژ جهانی کنگره .کنند شرکت شود می برگزار سال هر که هاگردهمایی

 شود. می برگزار جدید جشنواره یک و کشور یک میزبانی به سال هر هاگردهمایی ینگردد. امی برگزار یکبار



 اسیتژ اعضای 2220 سال درشد.  خواهد برگزار فرانسه در 2225 سال و صربستان در 2223 سال سوئد، در 2222 سال برای

 . کرد خواهند مالقات کوبا در نمایشی هنرهای و جهانی کنگره یکمین و در بیست

 

( به آبان 29خواهشمند است فرم پیوست و مدارک مورد نیاز را تا تاریخ اعالم شده ) رویدادنام در این ثبت جهت

 د.کنیارسال  assitej.intl@gmail نشانی

 های دریافتی بعد از این تاریخ بررسی نخواهند شد.فرم

 در ارتباط باشید. 828داخلی  44178888وانید با شماره تکسب اطالعات بیشتر میبرای 
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