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• أن ي�ون حامل املشروع من ج�سية جزائر�ة، ولھ تجر�ة إخراجية سابقة. 
• األولو�ــة للنصــوص ا��زائر�ــة (تأليفــا، ترجمــة واقتباســا)، ع�ــ� أن ت�ــون املســرحيات املقت�ســة عــن نصــوص أدبيــة 

جزائر�ة بحتة. 
غــة العر�يــة الفص�ــ�، اآلماز�غيــة 

ّ
• أن ت�ــون النصــوص املســر�� املق�ــ�ح مفتوحــة ع�ــ� �ل املســتو�ات ا��طابيــة بالل

و�العر�ية الّدارجة. 
• ع�ــ� املتقــدم أن يرفــق ملــف تر�ــ�ھ تحليــال للمســرحية املق��حــة لإلنتــاج، مســبوقا بم��ــص ع��ــا �شــرط أن ي�ــون 

التحليل وا�� وشامل �شتمل ع�� التعر�ف ���صيات املسرحية وتحديد طبا�عها. 
• وأن يقــّدم م��ــص للرؤ�ــة اإلخراجيــة ال�ــ� تــّم ت�ن��ــا، مــع ت��يــر األحــداث بالشــرح ا��تصــر، مو��ــا �ــ� نفــس وقــت 
األفــ�ار والقيــم ال�ــ� تطرحهــا املســرحية، ومدعمــا ذلــك بتصميــم ســ�نوغرا�� أو�ــ� للعــرض مــع تقديــم موجــز عــن 

الوسائل واملعادن املستعملة �� إنجازه. 
• يرفق امللف ببطاقة فنية للعرض املسر��. 

 �ســ��تھ الذاتيــة مشــتملة ع�ــ�: االســم ال�امــل كمــا هــو �ــ� وثيقــة الهو�ــة، تار�ــخ ومــ�ان امليــالد، 
ً
• يرســل املتقــدم ســردا

وظيفتھ، عنوانھ الدائم و�ر�ده االلك��و�ي، ورقم هاتفھ، إضافة إ�� عرض موجز بإنتاجاتھ اإلبداعية. 
 يذكــر فيــھ رغبتــھ الصر�حــة �ــ� التقــدم للمشــاركة، و �شــ�� فيــھ إ�ــ� عنــوان 

ً
• يرســل املتقــدم طلــب تر�ــ� وا��ــا

املســرحية ال�ــ� يتقــدم ��ــا ونوعهــا، كمــا ينــص و�وضــوح �ــ� طلبــھ ع�ــ� أن العمــل املتقــدم بــھ لــم �ســبق لــھ إنتاجــھ مــن 
قبل، و�� حالة ثبوت العكس فإّن ��نة انتقاء األعمال �عت�� ال���� الغيا. 

الفنيــة،  والتجر�ــة  العلميــة  املؤهــالت  أهــل  مــن  تحكيــم  ��نــة  مــن  لإلنتــاج  الف�ــ�  املشــروع  اعتمــاد  �شــ�ل هيئــة   •
وقرارا��ا ��ائية وال يطعن ف��ا، وال يحق ملن أسهم �� تحكيم األعمال املر��ة التقدم للمشاركة �� املسابقة. 

• ال يل��م املسرح الوط�� ا��زائري بإعادة املشروع املقّدم سواء أفاز أم لم يفز. 
• يتم قبول املشاركة ابتداًء من تار�خ 01 جوان 2020.

بهدف إنتاج المسرح الوطني الجزائري لألعمال المسرحية للسنوات 
الثالثة القادمة، ننهي إلى علم المخرجين المسرحيين "حاملي مشروع 

إخراج عمل مسرحي"، عن فتح باب تقديم طلبات المشاركة لالستفادة 
من إمكانية إنتاج أعمالهم على مستوى المسرح الوطني، وعلى 

الراغبين في اقتراح أعمال فنية أخذ بعين االعتبار التقيد بما يلي من 
شروط المشاركة: 

ترسل املشاركة ع�� العنوان: املسرح الوط�� ا��زائري، 10 شارع ا��اج عمار، ا��زائر،
 ،tnartistique@hotmail.com :أو ع�� ال��يد االلك��و�ي

كما يمكن إيداعھ مباشرة ع�� مستوى املدير�ة الفنية باملسرح الوط�� ا��زائري. 

• آخر موعد للتقدم للمشاركة يوم 01/11/2020 وال يقبل أي تر�� وال يرد عليھ �عد هذا التار�خ. 

tnartistique@hotmail.com
Théatre National Algérien
WWW.TNA.DZ

• ألي استفسار ير�� االتصال ع�� رقم الهاتف: 
أو ع�� ال��يد االلك��و�ي :  

021 74 81 27


