
 "تئاتر کنار مردم"طرح های منتخب نخستین جشنواره تئاتر خیابانی 
۱۳۹۹تابستان / مشهد 

ردیف
:نام اثر

توضیحاتکد اثر:نام کارگردان:نام نویسنده 

1فاطمه تواناسعید تشکریسالخ مجلس طومارخوانی1
4ناصر کاشانیناصر کاشانیمیدان گاه بازی2

مشروط6يوسف رضا فخرآبادیيوسف رضا فخرآبادی ماسک3

9محمد اسدی نژادمحمد اسدی نژاد مسافر چشم بادومی4
10/1حامد معمار طهرانیحامد معمار طهرانی مترو در آشپزخانه5

مشروط11/1محمد ريحانیمحمد ريحانیشبستان خورشید6

12محمد جهانپامحمد جهانپا افسانه ضحاک و هفت خوان رستم7
مشروط13بهنام کاوهبهنام کاوهآشغالهای پشت پا8

مشروط13/1بهنام کاوهبهنام کاوهيک وال برای خدا نامه نوشت9

14حسین شیبانیحسین شیبانی بدون کالم مبتنی بر ريتم10
14/1حسین شیبانیحسین شیبانی نمايش های شادی آور ايرانی11
16غالمرضا محمدیغالمرضا محمدی کوچه پس کوچه های دل12
16/1غالمرضا محمدیغالمرضا محمدیهدف سیبل مقابل13
17/1اکرم عباسیاکرم عباسی پیله های نامرئی14
18زهرا شريفی مهراکرم عباسی عشق در میان خطوط15
19محمد برومندمحمد برومندپرفورمنس بهار میاد16
مشروط20نسرين اسماعیلینسرين اسماعیلیرقص آئینی و سنتی17
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مشروط21مهرداد غالمیمهرداد غالمی رزم18

24فرشته فارغفرشته فارغ زال و سیمرغ19
25عرفان مهدی سوزنیعرفان مهدی سوزنی کرونا20
26/1وحید ممیزیوحید ممیزی   يک قاچ کتاب21
28هادی محمدخانیهادی محمدخانیپرفورمنس خیابان22
30/1محسن اورعی کريمیمحسن اورعی کريمینقالی در آرامگاه توس23
مشروط32نويد میالنی زادهنويد میالنی زاده دختران چوب کبريتی24

35مجید وفايیمجید وفايی کرونا ويروس25

مشروط36علیرضا پاکزادعلیرضا پاکزاد مشهد سال صفر26

مشروط37علیرضا بردبارعلیرضا بردبار شهر فرهنگ27

38وحید محمدیغالمرضا محمدی شیشه های رفلکس28
38/1وحید محمدیغالمرضا محمدیآسمون جل29
39عباس جانفداعباس جانفدا حق تقدم عابر پیاده30
40جالل شهباز نژادجالل شهباز نژاد نقل تولد سهراب31
40/1جالل شهباز نژادجالل شهباز نژادچشم مجنون تیر آرش32
41سجاد جعفريانمهدی شربتی نقل حکیم توس33
42مهدی شربتیمهدی شربتی خیمه عروسی34
42/1مهدی شربتیمهدی شربتیگربه شهر ما35
43علی اسماعیل زادهمهدی شربتی رباتها36
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۱۳۹۹تابستان / مشهد 

44حمید کیانیانحمید کیانیان رستوران37
45/1احسان روحیدانوش يزدان پناهگل طاليی38
46منا صبور جنتیمنا صبور جنتی عصر7 ساعت 39
46/1منا صبور جنتیمرتضی اسدی مراممزرعه آفتاب گردان40
47مجتبی رئوفی پورمجتبی رئوفی پور فردوسی41
49/1ايمان رزاقیايمان رزاقیروی خط زندگی42
51رضوانه بهمنیرضوانه بهمنی خیر و شر43
52افشین محمدزادهافشین محمدزاده زيارت44
53حسین موسویحسین موسویبا هم میتوانیم45
54اسماعیل بايگیاسماعیل بايگیدلبران46
54/1اسماعیل بايگیاسماعیل بايگیرستم نه رصتم47
55بنفشه قرائیمحمد ريحانی2 ترافیکی 48
57/1اردالن تاجدينیاردالن تاجدينیمعلولیت/موانع/جامعه/فرصت49
مشروط59محمد حسن زادهمهدی حسن زاده اتالو50

مشروط60سید محسن هاشمیمهدی حسن زاده حريم حرم51

61غالمرضا عارف نژادمحمد مهدی خاتمیسهرابی ديگر52
62عباس رثايیعباس رثايیسیامک کرونا میکشد53
63/1سعید پرورراضیه ايرانی4فرهنگ شهروندی 54
64عبدالکريم مشورتیعباس جانفدااين جا جای شما نیست55
64/1عبدالکريم مشورتیعباس جانفدا(حاج قاسم)هشت شهر عشق 56


