
راهنمای دیدن تئاتر در شهر تهران

مردادماه 1397 روابطعمومی



فهرست نمایش ها
7 ریچارد 
8 خسیس 
9 ریچارد سوم اجرا نمی شود 
10 خداحافظ باغ آلبالوی من 
11 گزارش وضع هوا 
12 سس توت فرنگی 
13 پانزده سال آینده 
14 افرا یا روز می گذرد 
15 آقا دلبر 
16 گفتگوی شبانه 
17 خروس 
18 زهرماری 
19 دیگری 
20 یک روز تابستانی 
21 خاموشی دریا 
22 بی تابستان 
23 جنوبی 
24 آپارتمان 
25 سعادت لرزان مردمان... 
26 این قصه را آهسته بخوان 
27 کل و وی 
28 زمان از حرکت می ایستد 
29 باالنس 
30 مترسک 
31 زخم های وحشتناک زمین بازی 
32 روز بیست و یکم 
33 آشغال مرد 

34 تیوال 
35 هملت 
36 پس از برخورد جسم سخت... 
37 مردان مریخی زنان ونوسی 
38 بوتولیسم 
39 در اعماق 
40 ترس و لرز 
41 اتفاق 
42 اعتقاد 
43 هیپولیت 
44 دیکتاتور عاشق 
45 آهواره 
46 چهارمین  شنبه 
47 راز بقا 
48 تناسخ 3 تا 35 تومن 
49 آرش 
50 سیندرال 
51 سرزمین تهی سران 
52 آمیز قلمدون 
53 روزهای بی باران 
54 پا 
55  بانوایان 
56 مردگان 
57 ضیافت شبانه ای برای شبنم 
58 خانه نم زده 
59 انقباض علیه بازوی راست 
60 موسوبی 



فهرست تاالرها

51 پردیس تئاتر شهرزاد 
52 پردیس تئاتر شهرزاد 
53 پردیس تئاتر شهرزاد 
54 پردیس تئاتر شهرزاد 
17 تاالر حافظ 
18 تاالر حافظ 
39 تاالر مولوی 
40 تاالر مولوی 
26 تاالر مهراب 
27 تاالر مهراب 
28 تاالر مهراب 
6 تاالر وحدت 
35 تئاتر باران 
36 تئاتر باران 
37 تئاتر باران 
7 تئاتر شهر  
8 تئاترشهر 
9 تئاترشهر 
10 تئاترشهر 
11 تئاترشهر 
12 تئاترشهر 
42 تئاتر مستقل تهران 
43 تئاتر مستقل تهران 
19 تماشاخانه ایرانشهر 
20 تماشاخانه ایرانشهر 
21 تماشاخانه ایرانشهر 
44 تماشاخانه پالیز 

45 تماشاخانه پالیز 
46 تماشاخانه پالیز 
47 تماشاخانه پالیز 
13 تماشاخانه سنگلج 
14 تماشاخانه سنگلج 
55 تماشاخانه شانو 
24 تماشاخانه ماه 
25 تماشاخانه مهر 
29 خانه موزه  
15 خانه نمایش 
16 خانه نمایش 
41 خانه نمایش دا 
30 خانه نمایش مهرگان 
31 خانه نمایش مهرگان 
32 خانه نمایش مهرگان 
33 خانه نمایش مهرگان 
34 خانه نمایش مهرگان 
22 خانه هنرمندان  
23 خانه هنرمندان  
48 دیوار چهارم 
49 دیوار چهارم 
50 دیوار چهارم 
56 عمارت نوفل لوشاتو 
57 عمارت نوفل لوشاتو 
58 عمارت نوفل لوشاتو 
59 عمارت نوفل لوشاتو 
38 فرهنگسرای نیاوران 



فهرست ساعت شروع اجراها
20 ساعت 17:00 و 19:00 

21 ساعت 17:00 و 19:00 

49 ساعت 17:30 

7 ساعت 18:00 

28 ساعت 18:00 

32 ساعت 18:00 

33 ساعت 18:00 

40 ساعت 18:00 

47 ساعت 18:00 

13 ساعت 18:30 

16 ساعت 18:30 

53 ساعت 18:30 

12 ساعت 19:00 

23 ساعت 19:00 

30 ساعت 19:00 

44 ساعت 19:00 

45 ساعت 19:00 

54 ساعت 19:00 

56 ساعت 19:00 

15 ساعت 19:15 

18 ساعت 19:15 

25 ساعت 19:30 

26 ساعت 19:30 

27 ساعت 19:30 

29 ساعت 19:30 

31 ساعت 19:30 

50 ساعت 19:30 

22 ساعت  19:30 و 21:30 

17 ساعت 19:45 

60 ساعت 19:45 

8 ساعت 20:00 

10 ساعت 20:00 

11 ساعت 20:00 

35 ساعت 20:00 

39 ساعت 20:00 

41 ساعت 20:00 

48 ساعت 20:00 

42 ساعت 20:30 

52 ساعت 20:30 , 20:00 

14 ساعت 20:45 

19 ساعت 20:45 

46 ساعت 20:45 

24 ساعت 21:00 

36 ساعت 21:00 

37 ساعت 21:00 

38 ساعت 21:00 

43 ساعت 21:00 

51 ساعت 21:15 

34 ساعت 21:30 

57 ساعت 21:30 

58 ساعت 21:30 

55 ساعت 21:45 

59 ساعت 22:30 



این راهنما  امکانات  از  بهتر  برای مشاهده و استفاده   
پیشنهاد می شود اپلیکیشن  Adobe Acrobat Reader  را از 

لینک های زیر دانلود و نصب فرمایید.

 این راهنمای تصویری برگرفته از اطالعات مندرج در 
مجوز آثار نمایشی و صفحه سایت اینترنتی فروش بلیت 
نمایش، توسط روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی 
تهیه و تنظیم شده است. در صورت وجود داده های ناقص 
به تصحیح آن در  ابتدا نسبت  اشتباه، خواهشمندیم  یا  و 
و  نمایشی  هنرهای  اداره کل  ارزشیابی  و  نظارت  شورای 
سایت فروش اقدام نموده و سپس اطالعات صحیح را به 

آدرس namayeshiran@gmail.com ایمیل فرمایید.
 هدف از تهیه این شکل راهنمایی نمایش ها، گسترش 

فرهنگ تماشای تئاتر و معرفی سالن های فعال تئاتر ایران 
است نه تبلیغ آثار نمایشی چه اینکه این مهم نیز )معرفی 

نمایش های روی صحنه( اتفاق می افتد.
 تقاضا داریم به جهت گسترش فرهنگ تماشای تئاتر، این 
فایل را در فضاهای موجود بازنشر دهید تا امکان حضور در 

تئاتر برای تماشاگران محترم آن سهل تر شود.
 این گام ابتدایی روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی 
با هدف گسترش فرهنگ تماشای تئاتر در تهران است. 
در  فرهنگ دوست،  همراه  شما  راهنمایی  با  داریم  امید 
گام های بعدی، ضمن رفع نواقص، داده های مهم تری را در 

اختیار تماشاگران فرهیخته تئاتر قرار دهیم.
 مواردی در پایین این صفحه و صفحه بعد جهت استفاده 
درست شما از امکانات موجود در این فایل آموزش داده 

شده است. لطفا توجه فرمایید.

mailto:namayeshiran%40gmail.com?subject=namayeshiran%40gmail.com%0D
https://itunes.apple.com/us/app/adobe-acrobat-reader/id469337564?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.reader


 



 همچنین می توانید با لمس دکمه »نشانی بر روی نقشه« 
موقعیت تاالر مورد نظر را  رؤیت نمایید و سپس با لمس 

دکمه »Direction« مسیریابی فرمایید.

لمس  با  می توانید  شما   
دکمه »سایت فروش بلیت«  
از  موجود در صفحه، و پس 
وب  صفحه  کردن  باز  تایید 
وارد  مستقیما  نظر،  مورد 
سایت اینترنتی شده و بلیت 
نمایش مورد نظر را خریداری 

فرمایید.

سایت ایران تئاتر

namayeshiran@gmail.com
iranian_dramatic_arts

http://theater.ir/
mailto:namayeshiran%40gmail.com?subject=
mailto:%20namayeshiran%40gmail.com%20?subject=%20namayeshiran%40gmail.com%0D
https://www.instagram.com/iranian_dramatic_arts/
http://theater.ir/
mailto:namayeshiran%40gmail.com?subject=
https://www.instagram.com/iranian_dramatic_arts/


روابطعمومی

تاالر وحدت

ریچارد
نویسنده و کارگردان: 

حمیدرضا نعیمی

نـازی،  بهنـاز  کمیلـی،  حامـد  بازیگـران: 
افشـاری نژاد،  کتانـه  فراهانـی،  شـقایق 
علیپـور،  منوچهـر  صباحـی،  یعقـوب 
کامبیـز امینـی، فریـد قبـادی، رضـا جهانی، 
محسن ساالری، ایمان سلگی، اشکان دالوری، 

علی گلشـنی، عیسـی حسـینی، امیرارسـان خالویـی، مجتبـی بابایی فرد، سـپاس رضایی، 
محمـد نیـازی، عطـا مقیمـی، افشـین حسـنلو، آرش علیقلیـان، پرهـام ابـراری، فرهـاد 

امیـد شـوندی. لواسـانی،  اشـکان شـریعت، صالـح  قدیم خانـی، حسـین عـارف، 

خاصـه نمایشـنامه: شـرح حـال و زندگی مردی اسـت که برای رسـیدن به قـدرت، تمام 
مرزهـای اخاق، دین و سیاسـت را پشـت سـر می گذارد...

تلفن هماهنگی: 09123031543

نشانی: خیابان حافظ، خیابان استاد 
شهریار، تاالر وحدت 

تلفن:  66731419
66705101    

طرح بهای بلیت:
ردیف 1 تا 6: 95.000 تومان
ردیف 7 تا 12: 85.000 تومان
ردیف 13 تا 16: 75.0000 تومان
ردیف 17 تا 20: 65.000 تومان
بالکن اول : 45.000 تومان
بالکن دوم : 35.000 تومان
بالکن سوم : 30.000 تومان

تیر و مرداد 97
18:00 ساعت 

150 دقیقه
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/JCNypFMTQP52
https://tiw.al/4go


روابطعمومی

تلفن هماهنگی: 09121776098

قیمت بلیت ها )ریال(
200,000
300,000

350,000
400,000 نشانی: تقاطع خیابان انقالب و 

ولی عصر

تلفن: 66460592-4

نویسنده: ژان بابتیست مولیر

مترجم، طراح و کارگردان: 
مریم کاظمی

بازیگـران : حسـین محـب اهری، جمشـید 
جهانـزاده، سـاقی زینتـی، افشـین زارعـی، 

هومـن رهنمـون، میـاد رمضانـی ورجاونـد، عرفـان میدانلـو، حسـام کانتری، حسـین 
مزینانـی، نازنیـن صفا، مهراد زمانی، فاطمه خدابنده لو، سـعید قره داغلی، حسـن همتی، 
سـعید تاجیـک، مهـدی رمضانی، شـادی کارآیین، نرگس صفامنش، سـمیه بیگی، سـعید 
طاهرخانـی، مجیـد مظفـری، تانیـا زارع، شـقایق اصانی، علـی قره خانی، بیتا اتفاق، سـما 
احمـدی، سـبا کریمیان، بازیگران خردسـال: امیرعلی بنی هاشـم، باران خسـرونژاد، مانی 

مصحفـی، فریمـاه کیهانی، افرا فردافشـار

تیر و مرداد 97
20:00 ساعت 

120 دقیقه

تئاتر شهر 
سالن اصلی

خسیس
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نمایش کمدی موزیکال

https://www.iranconcert.com/?ebuy=8264&t=%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%DA%A9%D9%85%D8%AF%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84%20%D8%AE%D8%B3%DB%8C%D8%B3
https://goo.gl/maps/QqWEuAY581U2


روابطعمومی

بهای بلیت:30000 تومان

تلفن هماهنگی: 09121165186

نشانی: تقاطع خیابان انقالب و 
ولی عصر

تلفن: 66460592-4

تیر و مرداد 97
ساعت 19:45

90 دقیقه

تئاترشهر
سالن چهارسو

خاصـه نمایشـنامه: ایـن نمایـش، روایـت برهـه ای از زندگـی کارگردانـی اسـت کـه در 
روسـیه اجـازه اجـرای نمایـش بـه او داده نمی شـود.

نویسنده: ماتئی ویسنی یک
مترجم: اصغر نوری

دراماتورژ و کارگردان: روح اله جعفری

بازیگـران: حمیـد رحیمی، نسـیم شـجاعی، 
عباسـیان،  شـهاب  سـلطان زاده،  پوریـا 

حسـام الدین مختاری، مهدی بجسـتانی، محمد فرجی پو، آذر خوارزمی، حمید حبیبی فر، 
نـدا حاجی بابایـی، رضـا علـوی، کامیـار محبـی، مجیـد رحمتـی.

ریچارد سوم 
اجرا نمی شود
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https://goo.gl/maps/QqWEuAY581U2
https://tiw.al/FQm


روابطعمومی

تئاترشهر
سالن سایه

بهای بلیت:30000 تومان

نشانی: تقاطع خیابان انقالب و 
ولی عصر

تلفن: 66460592-4

تیر و مرداد 97
20:00 ساعت 

50 دقیقه

تلفن هماهنگی: 09125019276

خاصـه نمایشـنامه: مـن توی تخیـل اون زندگی مـی کنم، اونـا هم توی خیال من هسـتن. 
مـا فقـط تـوی تخیل همدیگـه وجود داریـم و هیچ چیزی واقعی نیسـت.

نویسنده و کارگردان: 
سارا مخاوات

بازیگران: 
نازنین احمدی، 

پرنده عایی، 
هاله گرجی

خداحافظ 
باغ آلبالوی من
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https://tiw.al/f32
https://goo.gl/maps/QqWEuAY581U2


روابطعمومی

تئاترشهر
سالن قشقایی

بهای بلیت:30000 تومان

نشانی: تقاطع خیابان انقالب و 
ولی عصر

تلفن: 66460592-4

تیر 97
20:00 ساعت 

57 دقیقه

خاصـه نمایشـنامه: نه منتظر چیزی هسـتی، نـه چیزی انتظارتـو می کشـه. دندان هایت را 
می سـابی و بـا هـر نفـس که می کشـی فـک ات شـکافته می شـود و آویـزان مثل پوشـکی 
پُـر. همـه چیـز در او نشـان دهنـده نقـص و نقصـان بـود. در پاییز یـا در بهار. چـه فرقی 
می کنـد؟ در جوانـی یا پیری چـه اهمیتی دارد؟ بـه هر حال ناپدید می شـوی در تصویری 
کل. گلولـه ای قالـب ریختـه ام برایـت تـا به تـو در قلب ام شـلیک  کنـم. گلوله ای سـنگی. تا 
کاری  تریـن زخم هـا را بسـازد و وادارت کنـد تـا لمس کنی، از عشـق مردن، چگونه اسـت. 
حـاال در خـواب بـه خـود می پیچـی ... وقتـی بیدار می شـود یک عقـاب صاف در بسـترش 

ایسـتاده اسـت. وقتی بیدار می شـود...

طراح حرکت و کارگردان: 
عاطفه تهرانی

دراماتورژ: جمال هاشمی

نازنیـن  پـور،  قلـی  نمایشـگران: ساسـان 
اسـکندری فرهنـگ  میرجعفـری،  سـنا  کاظمـی،  نـورا  حسـن زاده،  امیـن  میهـن، 

گزارش وضع هوا
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https://tiw.al/CD4
https://goo.gl/maps/QqWEuAY581U2


روابطعمومی

تئاترشهر
سالن قشقایی

بهای بلیت:30000 تومان

نشانی: تقاطع خیابان انقالب و 
ولی عصر

تلفن: 66460592-4

مرداد 97
19:00 ساعت 

60 دقیقه

تلفن هماهنگی: 09039136305

خاصـه نمایشـنامه: جمع شـدن دوسـتان قدیمی در باغ لواسـان برای تقسـیم بـاغ، که این 
جمـع شـدن باعث  نمایان شـدن روابط مخفی زناشـویی می شـود.

نویسنده: سپیده فالح فرد
کارگردان: مهدی پاشایی

سـمیرا  برخـورداری،  سـهیل  بازیگـران: 
حسـن پـور، مهـدی زمیـن پرداز، سـحر 

صبـاغ سرشـت، منصـور عربـی، پرسـتو علیـزاده، علیرضـا مهـران

سس توت فرنگی
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https://tiw.al/hGi
https://goo.gl/maps/QqWEuAY581U2


روابطعمومی

تئاترشهر
سالن سایه

بهای بلیت: 24000 تومان

نشانی: تقاطع خیابان انقالب و 
ولی عصر

تلفن: 66460592-4

مرداد 97
18:30 ساعت 

40 دقیقه

تلفن هماهنگی: 09363749784

خاصـه نمایشـنامه: فرزنـد سـروان بردبـاری مامـور بازنشسـته، از همه جا بی خبـر با زن 
بـدکاره ای ارتبـاط گرفته اسـت و زن از او اخـاذی عاطفـی و  مالی می کنـد، فرزند وی زن 
را بـه مسـلخ میکشـد و بـا کارد آشـپزخانه بـه قتـل می رسـاند، سـروان بردبـاری اکنون 
پـدر یـک قاتـل اسـت و اینـک آشـفته حـال در چالـش و درگیـری ایـن واقعه دسـت و پا 

می زنـد.

نویسنده: مهدی کوشکی
کارگردان: سعید زارع

بازیگر: مهدی محمدی

پانزده سال آینده
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نام نمایش:

13

https://tiw.al/SpL
https://goo.gl/maps/QqWEuAY581U2


روابطعمومی

بهای بلیت: 25000 تومان

تلفن هماهنگی: 09307474084

نشانی: پایین تر از میدان حسن آباد، 
ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت

تلفن: 55630871، 55625444

تیر و مرداد 97
ساعت 20:45

100 دقیقه

خاصـه نمایشـنامه: فـرا معلم جـوان و موتمن محل اسـت که در پی گـذران زندگی خود 
و خانـواده، بـه اجبـار پیشـنهاد درس دادن بـه شـازده چلمـن را می پذیرد کـه در پی آن 

ماجراهایـی به وجـود می آید.

نویسنده: بهرام بیضایی
کارگردان: سهیل ساعی

بازیگران: 
نسـرین درخشـان زاده، پانته آ مرزبانیان، 
فرانـک کانتـر، هومـن رسـتگار، مهـدی 
بـزرگ زاده، وحیـد نفـر، جـواد پورزنـد، 

مهدیس توکلی، عرفان ابراهیمی، سـهیل سـاعی، اسـحاق میرعزیـزی، عطا محبوبی، 
مهسـا احمدپـور، نیلوفر محمدی بیدمشـگی، مهشـید زبردسـت. 

بازیگر خردسال: فایدیم احمدنژاد

افرا 
یا روز می گذرد

تماشاخانه سنگلج
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/etFjXX6BRuG2
https://tiw.al/Sw2


روابطعمومی

بهای بلیت: 25000 تومان

تلفن هماهنگی: 09122113650

نشانی: پایین تر از میدان حسن آباد، 
ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت

تلفن: 55630871، 55625444

تیر و مرداد 97
ساعت 19:15

80 دقیقه

نویسنده و کارگردان: 
سید علی موسویان

بازیگـران: هدی آهنگر، الهه پورجمشـید، 
شـفیعی،  حسـین  بی ریـا،  زوار  محمـد 

سـروش طاهـری، میـر نـادر مظلومـی، اسـماعیل یوسـف پـور، رضـا ایزدخـواه، 
الهـام قندهـاری، اواصدرواثقـی، محمـد علـی عسـگری، هومـن نخبه زعیم، حسـین 

مامحمدمهـدی

آقا دلبر

تماشاخانه سنگلج
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/etFjXX6BRuG2
https://tiw.al/mxz


روابطعمومی

بهای بلیت: 15000 تومان

تلفن هماهنگی: 09124449384
نشانی: میدان فردوسی، 

خیابان موسوی، کوچه محمدآقا
تلفن: 88594282، 88300278

مرداد 97
18:30 ساعت 

45 دقیقه

خاصـه نمایشـنامه: جـادی از طـرف فردی مامور شـده تا نویسـنده ای را بکشـد. او نیمه 
شـب بـه خانـه نویسـنده مـی رود تا بی سـر و صـدا وی را بـه قتل برسـاند اما نویسـنده 
بیـدار اسـت و در انتظار او نشسـته اسـت. نویسـنده درخواسـت می کند قبـل از مرگش 

گفتگویـی بیـن آنها صـورت گیرد.

نویسنده: فردریک دورنمات
مترجم: علیرضا مهینی

کارگردان: راحله شمس آبادی

بازیگران: 
محسن ابوالفتحی، افشین زعیم

گفتگوی شبانه

اداره تئاتر
خانه نمایش
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/11AxKD3h5uE2
https://tiw.al/4go


روابطعمومی

بهای بلیت: 15000 تومان

تلفن هماهنگی: 09121053462

نشانی: میدان فردوسی، 
خیابان موسوی، کوچه محمدآقا
تلفن: 88594282، 88300278

مرداد 97
ساعت 19:45

70 دقیقه

نویسنده: محمد رحمانیان
کارگردان: پیمان قیاسی

بازیگـران: زهـرا عظیمی، نرگـس هزاره، 
رامیـن عزیزی، محمـد صمدی، عالـم صبوری

خروس

اداره تئاتر
خانه نمایش
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/11AxKD3h5uE2
https://tiw.al/wxD


روابطعمومی

تلفن هماهنگی: 09354173800

بهای بلیت: 40000 تومان

نشانی: خیابان حافظ، خیابان استاد 
شهریار، روبروی تاالر وحدت. 

تلفن:  66756042

مردادماه 97
ساعت 19:15

65 دقیقه

خاصه نمایشنامه: زهرماری ها رو چی کار کنیم؟ بخوریم؟ بریزیم دور؟

نویسنده: رضا بهاروند، احمد سلگی
کارگردان: علی احمدی

بازیگران: تینو صالحی، لیندا کیانی، 
علی شادمان، نادر فاح 

و خسرو احمدی

زهرماری

تاالر حافظ
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/Ffjrvyrekn82
https://tiw.al/NXo


روابطعمومی

تلفن هماهنگی: 09121739717

بهای بلیت: 40000 تومان

نشانی: خیابان حافظ، خیابان استاد 
شهریار، روبروی تاالر وحدت. 

تلفن:  66756042

مردادماه 97
ساعت 20:45

90 دقیقه

خاصـه نمایشـنامه: قصـه حکایـت از زندگی زنـی نویسـنده دارد که در حـوادث پیرامون 
اجتماعـش سـخت درگیـر می شـود و آخریـن رمانـش را بـر اسـاس اتفاقـات اطرافـش 

پایه ریـزی می کنـد بـه شـکلی کـه او را بـا خـود می بـرد و در قصـه غـرق می کنـد.

نویسنده و کارگردان: محمد حاتمی

بازیگـران: خسـرو شـهراز، تومـاج دانش 
بهـزادی، نوشـین اعتمـاد، اللـه مرزبان 

و محمد حاتمی

دیگری

تاالر حافظ
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/BvaBX6JGzkR2
https://tiw.al/kLh


روابطعمومی

تلفن هماهنگی: 09213237423

طرح بهای بلیت:
بخش اصلی: 50.000 تومان

بیرون از ظرفیت )صندلی 
پالستیکی(:  40،000 تومان

نشانی: خیابان طالقانی، خیابان شهید 
موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، 

جنب خانه هنرمندان
تلفن: 88814115 - 88814116

تیر و مرداد 97
ساعت 17:00 و 19:00

70 دقیقه

خاصـه نمایشـنامه: نامـوف و مـوف کـه هـر دو بـه آخر خط رسـیده انـد، هنـگام اجرای 
آخریـن تصمیـم زندگی خود با هم آشـنا می شـوند. ولی ورود یک بانو شـرایط جدیدی 

را رقم مـی زند...

نویسنده: اسالومیر مروژک
پارسا پیروزفر مترجم:  

سپیده خسروجاه     
کارگردان: پارسا پیروزفر

بازیگـران: رضـا بهبودی، پارسـا پیروزفر، 
سـوگل قاتیان

یک روز تابستانی

تماشاخانه ایرانشهر
سالن استاد ناظرزاده کرمانی
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/fBYb6tT8pvT2
https://tiw.al/IA9


روابطعمومی

تلفن هماهنگی: 09121010378

طرح بهای بلیت:
بخش اصلی: 40.000 تومان

بیرون از ظرفیت:  35،000 تومان

نشانی: خیابان طالقانی، خیابان شهید 
موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، 

جنب خانه هنرمندان
تلفن: 88814115 - 88814116

تیر و مرداد 97
ساعت 17:00 و 19:00

70 دقیقه

نویسنده: رضا گوران
کارگردان: نیما دهقان

بازیگران: شهرام حقیقت دوست، 
علیرضا آرا، خاطره اسدی

خاموشی دریا

تماشاخانه ایرانشهر
سالن استاد ناظرزاده کرمانی
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/fBYb6tT8pvT2
https://tiw.al/IA9


روابطعمومی

طرح بهای بلیت:
بخش اصلی: 40.000 تومان

بیرون از ظرفیت:  30،000 تومان نشانی: خیابان طالقانی، خیابان شهید 
موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، 

جنب خانه هنرمندان
تلفن: 88814115 - 88814116

مرداد 97
ساعت  19:30 و 21:30

70 دقیقه

خاصـه نمایشـنامه: یـک ناظـم یک نقـاش یک مادر یـک کودک یک مدرسـه. نه ماه. سـه 
بی تابسـتان. فصل، 

اجرا شده در:
 بخش اصلی هفتاد و دومین دوره ی فستیوال آوینیون، فرانسه

 فستیوال دالکولین تورینو، ایتالیا
 فستیوال هنر بروکسل، بلژیک

نویسنده و کارگردان: 
امیررضا کوهستانی

بازیگران: لیلی رشـیدی، سـعید چنگیزیان، 
احمدی.  مونا 

تماشاخانه ایرانشهر
سالن استاد سمندریان

بی تابستان
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/fBYb6tT8pvT2
https://tiw.al/NpI


روابطعمومی

بهای بلیت: 25000 تومان
نشانی: خیابان طالقانی، خیابان شهید 
موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، 

بام خانه هنرمندان.
تلفن: 88310457 - 88310458

مرداد 97
19:00 ساعت 

60 دقیقه

خاصـه نمایشـنامه: سـینما رکـس آبـادان در شـب هنـگام 28 مـرداد 1357 و در حیـن 
نمایـش فیلـم گوزن هـا دچـار آتش سـوزی گردید و ششـصد نفـر به همین دلیل کشـته 

شـدند. تحقیقـات حاکـی از عمـدی بودن حریـق بود.

نویسنده: میثم یوسفی
طراح و کارگردان: سهیل محزون

بازیگـران: ُدنـا تارفـی، علـی قربانخانـی، 
مهسـا  کاتـه،  ناصـر  ذوالفقـاری،  آریـاز 
خردمنـد،  حامـد  صالحـی،  رضـا  پـوره، 

مجیـد محمـدی، آرش تخیری، فرنـاز خوش نیت، علـی بیک زاده، سـها پورمهدی، 
امیرحسـین گمنام، رضا اسـماعیلی، سهیل جمشـیدی، محمد راضی، محبوبه طاهری، 

یلـدا سـلطانی، پونـه فتحعلیـان، آزاده جاویـد

خانه هنرمندان 
سالن استاد انتظامی

جنوبی
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نام نمایش:

https://tiw.al/JeK
https://goo.gl/maps/rC5iKCzDHtt


روابطعمومی

بهای بلیت: 25000 تومان
نشانی: خیابان طالقانی، خیابان شهید 
موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، 

بام خانه هنرمندان.
تلفن: 88310457 - 88310458

مرداد 97
21:00 ساعت 

70 دقیقه

خاصـه نمایشـنامه: تـوی خونـه خودشـون خوش نشسـتن کـه یهو بـا اومدنـش بعضی ها 
دلشـون هوایـی می شـه و بعضی هـای دیگه هم فیلشـون یاد هندسـتون می کنـه و خاصه 
کار دسـت خودشـون می دن. راسـتی چرا همیشـه بدتریـن راه بهترین جـواب می ده؟؟!!!

نویسنده: سپیده قربانی
کارگردان: امیر شاه علی

غـزل  ایمانیـان،  محمدرضـا  بازیگـران: 
میرزایـی، فائقـه شـالوند، سـهیل بابایی، 

شـاه علی. امیـر  مهـدی زاده،  مهنـاز 

خانه هنرمندان 
سالن استاد انتظامی

آپارتمان
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نام نمایش:

https://tiw.al/KS2
https://goo.gl/maps/rC5iKCzDHtt


روابطعمومی

نشانی: تقاطع خیابان حافظ و سمیه، 
حوزه هنری، تماشاخانه ماه 

تلفن: 84172068
تلفن هماهنگی: 09122184659

بهای بلیت: 20000 تومان
مردادماه 97
19:30 ساعت 

55 دقیقه

خاصـه نمایشـنامه: نمایـش روایتگـر یـک غـروب تـا نیمـه شـب از زندگـی یـک خانواده 
در حاشـیه شـهر اسـت کـه هر کـدام از اعضـای این خانـواده درگیر مسـائل و مشـکاتی 
هسـتند کـه وضعیـت آنهـا را پیچیـده میکنـد و مخاطـب خود را پـس از دقایقـی لبخند و 

بغـض در پایـان شـوکه میکند.

نویسنده: علیرضا نادری
کارگردان: مجید قربانی

بازیگران: حمید رضا صفار، مجید قربانی، 
الدن قناد، آزیتا سـتوده، سـپیده جعفری، 

علی باهـری، کیمیا فیضی

سعادت لرزان 
مردمان تیره روز

حوزه هنری
تماشاخانه ماه
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/MpCS3Ngt5j12
https://tiw.al/gKX


روابطعمومی

نشانی: تقاطع خیابان حافظ و سمیه، 
حوزه هنری، تماشاخانه مهر 

تلفن: 84172068
تلفن هماهنگی: 09109826421

بهای بلیت: 20000 تومان
مردادماه 97
19:30 ساعت 

55 دقیقه

خاصـه نمایشـنامه: به بعضی چیزا نمی شـه فکر نکرد. حتی اگـه آدم اون چیزا رو فراموش 
کنـه، خودشـونو تحمیـل می کنـن... بـرای همین چیـزاس که بایـد گریه کـرد. گاهی حتی 
گریـه باعـث می شـه کـه آدم موقعیتشـو درک کنـه، کـه تنهـا شـده و هیچکـس باهـاش 

نیست...

نویسـنده: مهدی نصیری بـا اقتباس 
از »کتاب ویران« ابوتراب خسـروی

کارگردان: مهدی نصیری

بازیگران: محمدرضا حیدری، فریبا امینیان، رضا جوشنی

این قصه را 
آهسته بخوان

حوزه هنری
تماشاخانه مهر
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/MpCS3Ngt5j12
https://tiw.al/ERU


روابطعمومی

تلفن هماهنگی: 09123332738

بهای بلیت: 20000 تومان

نشانی: خیابان ولیعصر، چهارراه 
امام خمینی.

تلفن: 66402284

مردادماه 97
19:30 ساعت 

90 دقیقه

خاصه نمایشـنامه: جوانی در آسـتانه ازدواج است، در شب عروسی درگیری بین خانواده 
عـروس و دامـاد رخ می دهـد، علت این درگیری مطلع شـدن خانواده عـروس از اعزام 

داماد به جنگ اسـت ...

نویسنده و کارگردان: حمید صفائی

بازیگـران: محمدرضـا غفـاری، سـیاوش 
جامـع، فریبـا ترکاشـوند، لیـا میرزایـی، 
حمید صفائی، پوریا خلیلی، مجید ستایش، 
سـحرنوری، پیمان یاقوتی، حامد شـیخی، 

سـیامک گل سرخ، سـپهر سرانجامی، محسـن بالسینی، رویا دانشـجو، سیما محمدی، 
حبیبـه بهرامی، مهـدی فاتحی

کل و وی

تاالر مهراب
سالن اصلی
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/ZXBvGGgtM6C2
https://tiw.al/Kyk


روابطعمومی

بهای بلیت: 21000 تومان

تلفن هماهنگی: 09192345263

نشانی: خیابان ولیعصر، چهارراه 
امام خمینی.

تلفن: 66402284

21 مرداد تا 21 شهریور 97
18:00 ساعت 

80 دقیقه

خاصـه نمایشـنامه: سـارا کـه عـکاس خبـری اسـت، پـس از سـانحه ای در جنـگ مجروح 
مـی شـود. او بـه کمک جیمـز به خانه بـر می گردد تـا دوران نقاهـت را سـپری کند، اما 

وقتـی بـا پیشـنهاد ازدواج جیمـز مواجه می شـود حقایق بینشـان آشـکار می شـود.

طراح و کارگردان: 
سیاوش کیانی راد

نویسنده: دانلد مارگیولز
مترجم: نازنین میهن

بازیگران: محسن علیمحمدی، سحر اقاسی، حامد پشتیبان،آساره هداوند

زمان 
از حرکت می ایستد

تاالر مهراب
سالن اصلی
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نام نمایش:

http://tik8.com/theater/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A8/#
https://goo.gl/maps/ZXBvGGgtM6C2


روابطعمومی

تلفن هماهنگی: 09191929200

بهای بلیت: 20000 تومان

نشانی: خیابان ولیعصر، چهارراه 
امام خمینی.

تلفن: 66402284

مردادماه 97
19:30 ساعت 

45 دقیقه

خاصـه نمایشـنامه: باالنـس وضعیتی اسـت کـه در آن همه چیز بـا صدور بخشـنامه ای از 
تعـادل خارج می شـود.

 اجرا در هجدهمین جشنواره تئاتر تجربه در بخش اجرای صحنه ای
 کاندیدای کارگردانی در هجدهمین جشنواره تئاتر تجربه

 دریافت جایزه طراحی لباس در هجدهمین جشنواره تجربه

نویسـنده، طراح و کارگردان: محمد 
حسـین کریمی پناه

کیـارش  اجالـی،  جیـران  بازیگـران: 
نسـودری، نوید عسکری، مهران میرقلی، 

قنواتـی حسـین  امیـر  هایـدی،  روژان  افشـار،  امیـن  محمـد 

باالنس

تاالر مهراب
سالن کوچک
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/ZXBvGGgtM6C2
https://tiw.al/w4A


روابطعمومی

تلفن هماهنگی: 09128057604
نشانی: خیابان اندرزگو )قیطریه(، 

شرق به غرب، روبروی بلوار کاوه، 
خیابان احمدی. 

تلفن: 22390320

مردادماه 97
19:00 ساعت 

135 دقیقه

خاصـه نمایشـنامه: چهار شـخصیت از اقشـار مختلف اجتماع در پی احسـاس خطر دسـت 
بـه سـاختن و تجهیـز مترسـکی بـرای حفاظـت از خـود می زننـد. مترسـک با رسـیدن به 

قـدرت، اقـدام بـه سـرکوب و کنتـرل مطلق سـازندگان خـود می کند، تـا اینکه...

دراماتورژ و کارگردان: 
مهرداد خامنه ای

آویشـن  کنعان پنـاه،  غزالـه  بازیگـران: 
امینـی عاطفـه  عسـکری،  آبـان  ملـک،  محمدمصطفـی  بیکایـی، 

مترسک

خانه موزه 
استاد عزت اله انتظامی

بهای بلیت: 5,000، 10,000، 20,000 و 
25,000 تومان
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/3UqAJYcwm4o
https://tiw.al/Yeq


روابطعمومی

تلفن هماهنگی: 09125889616

بهای بلیت: 30000 تومان

نشانی: خیابان انقالب، خیابان خارک، 
بن بست اول، پالک 5 

تلفن: 66722622 - 66724815

مردادماه 97
19:30 ساعت 

70 دقیقه

خاصه نمایشـنامه: دوسـتی و عشـق پرفراز و نشـیب یک دختر و پسـر از 8 تا 38 سـالگی. 
عشـقی که شـبیه هیچ عشـقی نیسـت یا مثل هر عشـق دیگر پر از زخم و جراحت اسـت.

نویسنده: راجیو جوزف
مترجم و کارگردان: علی منصوری

بازیگران: آیه کیان پور، 
محمد صدیق مهر

زخم های وحشتناک 
زمین بازی

خانه نمایش مهرگان
)سالن شماره 1(
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/fuytebCXBYU2
https://tiw.al/SCG


روابطعمومی

بهای بلیت: 30000 تومان

نشانی: خیابان انقالب، خیابان خارک، 
بن بست اول، پالک 5 

تلفن: 66722622 - 66724815

7 مرداد تا 20 شهریور 97
18:00 ساعت 

70 دقیقه

خاصـه نمایشـنامه: در بحبوحـه شـلوغی ها و درگیـری هـای شـهریور 1320 در ایـران 
مـردم دچـار قحطـی شـده انـد. مـرگ فرمانـدار شـهر، آشـوب و بلوایـی بین کنسـول 
روس، روحانـی و معلـم شـهر و نظمیـه چـی راه می انـدازد که هـم زمان با عاشـقانه ای، 

داسـتان پیچیـده تر می شـود.

نویسنده، طراح و کارگردان: 
نیوشا محرابی

بازیگـران: ایـوب آقاخانـی، سـولماز غنی، 
سـروش طاهـری، بهرام سـروری نژاد، رویا فاحـی، محمدرضا قلمبـر، پویان یحیی 

پـور، پریسـا خواجه دهـی، نگیـن فیروزمنش، یاسـمن تبریزی

روز بیست و یکم

خانه نمایش مهرگان
)سالن شماره 1(
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/fuytebCXBYU2
https://tiw.al/GIm


روابطعمومی

بهای بلیت: 30000 تومان

نشانی: خیابان انقالب، خیابان خارک، 
بن بست اول، پالک 5 

تلفن: 66722622 - 66724815

14 تا 30 مرداد 97
18:00 ساعت 

70 دقیقه

خاصه نمایشـنامه: آشـغال مرد نمایشـی اسـت اپیزودیک و بر پایه ی احساسـاتی مشترک 
و لحظاتـی خـاص و هیجـان انگیـز. آدمهایـی بـدون اختیار که وضعیتشـان به آنهـا تحمیل 
شـده اسـت. مثـل دختـری کـه از تـرس آدمهـا بـه دایـره پناه بـرده اسـت. مـردی که 

بـدون اینکـه چرایـی اش را بفهمـد توسـط جامعه تبدیـل به ...

نویسنده: ماتئی ویسنی یک
مترجم: احسانه نوع پرست

کارگردان: نادر نادر پور
بازیگـران: فائـزه احمـدی، جـواد اینانلـو، 
بهـار بیگ زاده، پریا جعفرمحمدی، حمیده 
خلیفه هاشـمی، مهشـید  جعفـری، سـجاد 

دالوری، یلدا دهقانی، محمد راشـد، هدیه رضازاده، پریسـا روزبهانی، شـقایق سادات 
موسـوی، امیرعلی سـلطانی، حمیدرضا سـنگیان، مهدی شـمس، ندا صحرایی، حسین 

کرمـی، بـوژان کریم  پوریـان، پگاه مصـدق، ملیـکا عابدینی، غزالـه وهاب زاده

آشغال مرد

خانه نمایش مهرگان
)سالن شماره 2(
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/fuytebCXBYU2
https://tiw.al/GIm


روابطعمومی

بهای بلیت: 35000 تومان

نشانی: خیابان انقالب، خیابان خارک، 
بن بست اول، پالک 5 

تلفن: 66722622 - 66724815

مرداد و شهریورماه 97
21:30 ساعت 

80 دقیقه

نویسنده و کارگردان: علی عابدی

بازیگران: پرستو گلستانی، وحید آقاپور،  محمدصادق ملک،  سامان دارابی

تیوال

خانه نمایش مهرگان
)سالن شماره 1(
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/fuytebCXBYU2
https://tiw.al/r9U


روابطعمومی

بهای بلیت: 30000 تومان

نشانی: خیابان انقالب، خیابان خارک، 
بن بست اول، پالک 5 

تلفن: 66722622 - 66724815

21 مرداد تا 23 شهریور 97
20:00 ساعت 

90 دقیقه

خاصـه نمایشـنامه: هملـت بعـد از آگاهـی از مـرگ پـدرش بـه کاخ السـینور امـده تـا 
عـذاردار پـدر باشـد ولـی می بیند کـه عمویش جانشـین پدر شـده  و جایـگاه اورا غصب 
کـرده. او در یـک شـب بـا دیـدن شـبح پدر بـا حقایقـی مواجـه می شـود کـه اورا بر آن 

مـی دارد تـا در پـی جسـتجو برآیـد بـه هر بهـا و ....

نویسنده: ویلیام شکسپیر
طراح، دراماتورژ و کارگردان: 

میکاییل شهرستانی
بازیگـران: محمـد علـی صادقـی، پژمـان 
المعـی، محمد سـلیمانی، فرزان اسـدیان،   
فرشاد کوکبیان، مسـعود آشوری،   پیمان 

مقـدم، سـعید پارسـا، آیدا جهاندیده، شـیما زادپور، بهمـن هراتی،   امیـد داودوندی، 
رضـا خلیـل آبـادی، نکیسـا عقبایـی، ماهـان زارع، الهـام قاسـمی، بهناز دانش، سـورن 

گرم آبـادی، یاسـین حسـینی، منصـور رضایی.

هملت

خانه نمایش مهرگان
)سالن شماره 2(
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/fuytebCXBYU2
https://tiw.al/lDL


روابطعمومی

بهای بلیت: 25000 تومان

نشانی: خیابان فلسطین، پایین تر از 
خیابان انقالب، پالک 1/292 

تلفن: 66176825، 66176812

13 مرداد تا 17 شهریور 97
21:00 ساعت 

60 دقیقه

 این نمایش، فقط روزهای شنبه اجرا می شود.

نویسنده و کارگردان: 
سجاد داغستانی

بازیگـران: هـادی احمـدی، علیرضا حسـن پور، صحرا اسـدالهی، اودین روشـن، بهنام 
شـریفی، منصـور تمیزی فر، حسـین فرجی

پس از برخورد 
جسم سخت به سر

تئاتر باران
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/TPvcybpsEuv
https://tiw.al/upq


روابطعمومی

بهای بلیت: 25000 تومان

نشانی: خیابان فلسطین، پایین تر از 
خیابان انقالب، پالک 1/292 

تلفن: 66176825، 66176812

13 مرداد تا 17 شهریور 97
21:00 ساعت 

60 دقیقه

خاصـه نمایشـنامه: در زمان هـای بسـیار دور مـردان از سـیاره مریـخ و زنـان ازسـیاره 
ونـوس بـه زمیـن آمده اند. آنان سـالها در کنار هـم زندگی کردند و به مـرور زمان از 
یـاد بردنـد کـه از دو سـیاره مختلف آمده انـد و با هم تفـاوت های زیـادی دارند و این 
تفاوتهـای آنهاسـت کـه آنهـا را به هم جـذب می کنـد اما همیـن تفاوتها بوجـود آورنده 

مشـکات اسـت؛ مشـکاتی که امـروزه در زندگی زناشـویی زیاد دیده می شـود...

نویسنده و کارگردان: علی حسینی

بازیگـران: امید مقـدم، شـهریار حیدری، 
آزاده شاه پسـندزاده، رضا صـادق، آرزو 
یاهوئیـان، وحیـد محرابی، سـحر هنرور، 

عزیـز تبیان، سـاله ارغـوان، میثم همایونی فرد، سـحر ببران، مرتضی حسـنلو، مریم 
اسـکندری، محمدجـواد محمدی، زهرا رئیس سـادات، حسـام اسـماعیلی

مردان مریخی 
زنان ونوسی

تئاتر باران
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/TPvcybpsEuv
https://tiw.al/upq


روابطعمومی

بهای بلیت: 30000 تومان

نشانی: خیابان فلسطین، پایین تر از 
خیابان انقالب، پالک 1/292 

تلفن: 66176825، 66176812

مردادماه 97
21:00 ساعت 

90 دقیقه

خاصـه نمایشـنامه: آدم هـای مجازی، عشـق های مجـازی، خنده هـای مجازی، اشـک های 
مجـازی. در مجـاز زندگـی می کنیـم و در واقعیـت تنهـا می مانیم.

نویسنده: نوشین تبریزی
کارگردان: سیما تیرانداز

بازیگران: ایمان بابایـی، نیلوفر بیانی، علی 
بیکـی، آرمین پور اسـمعیل، مـارال جمال 

پنـاه، شـهاب حیـدری، محمـد امین رحیمـی، فرزانـه رسـولی، رمیصا صمـدی، رضا 
قائـدی فر، کسـری قائـم مقامی، بهـداد قـادری، کیمیا کرمـی، بهزاد کریمی، شـیما 

ملکـی، پیـام میر مصطفی و کوشـا نشـتایی

بوتولیسم

تئاتر باران
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/TPvcybpsEuv
https://tiw.al/tFj


روابطعمومی

تلفن هماهنگی: 09355629822

بهای بلیت: 30000 تومان

نشانی: خیابان پاسداران، بعد از سه 
راه اقدسیه، روبروی پارک نیاوران، 

خیابان فرهنگسرا 
تلفن: 22287081 ، 22299730

21 مرداد تا 19 شهریور 97
20:00 ساعت 

خاصـه نمایشـنامه: »در اعمـاق« دربـاره دخمـه ای اجـاره ای اسـت کـه بی خانمان هـا تمام 
سـاکنان آن را تشـکیل می دهنـد. هـر کـدام آرزویی در سـر دارنـد اما با وجـود صاحب 
خانـه بـی رحـم و همسـرش، مشـکاتی بـرای هر کـدام بـه وجود مـی آید که امیدشـان 

نـا امید می شـود.

نویسنده: ماکسیم گورکی
مترجم: عبدالحسین نوشین
کارگردان: علیرضا کامیارنیا

بازیگـران: حامـد بدیعی، شـهاب بهرامی، 
علـی  جعفـری،  نسـیم  توکلـی،  مهـزاد 

قدیـری شـهراد  ریاحـی،  نـدا  ذاکـرزاده،  محمدرضـا  حیـدری، 

فرهنگسرای نیاوران
سالن گوشه

در اعماق
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/5QXwMPovA5B2
https://tiw.al/96L


روابطعمومی

تلفن هماهنگی: 09120745722

بهای بلیت: 25000 تومان

نشانی: خیابان انقالب، ابتدای خیابان 
شانزده آذر. 

تلفن: 66419850

مردادماه 97
18:00 ساعت 

45 دقیقه

تاالر مولوی
سالن کوچک

خاصـه نمایشـنامه: زنـی در حـال ضبـط کـردن فیلـم تبریـک سـال نـو بـرای ارسـال بـه 
بـرادرش کـه در خـارج از کشـور زندگـی می کنـد اسـت و در این فیلـم راز فاجعـه ای را 

کـه برایـش رخ داده اسـت بازگـو می کنـد.

نویسنده و کارگردان: 
مریم زرینی

بازیگر: زینب گرمارودی

ترس و لرز
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نام نمایش:

https://tiw.al/O2W
https://goo.gl/maps/2KhwAoW6x1S2


روابطعمومی

تلفن هماهنگی: 09213626037

بهای بلیت: 25000 تومان

نشانی: خیابان انقالب، ابتدای خیابان 
شانزده آذر. 

تلفن: 66419850

مردادماه 97
20:00 ساعت 

50 دقیقه

تاالر مولوی
سالن کوچک

خاصه نمایشـنامه: به شـب هایی فکر می کنم که کنار همسـرم در سـکوت سپری می کنیم 
گرچـه یـه موقع هایی فکـر می کردیم که یه عمر هـم کفاف نمی ده کـه بخوایم حرفامونو 

به هـم بزنیم.

نویسنده و کارگردان: 
مسعود ساالری

بازیگـران: محمـد جـواد بشـارت، پـدرام 
نوبهـار،  آزاده  ملکـی،  صـادق  عزیـزی، 

یزدانیـار ریحانـه 

اتفاق

راهنمای دیدن تئاتر در شهر تهران            تیرماه 1397

41

نام نمایش:

https://tiw.al/A0k
https://goo.gl/maps/2KhwAoW6x1S2


روابطعمومی

تلفن هماهنگی: 09190270332

بهای بلیت: 30000 تومان

نشانی: میدان فاطمی، ابتدای شهید 
گمنام، خیابان جهانمهر، پالک 26

 
تلفن: 88016074

مردادماه 97
20:30 ساعت 

50 دقیقه

خاصـه نمایشـنامه: داسـتان در یـک مکانی سـت کـه هیـچ جایـی نیسـت، مـردم بـا رقص 
آشـنایی دارنـد امـا یک نفر بـرای اعتقادش نمی رقصد. مردم سـعی دارنـد او را با رقص 

اخـت دهنـد امـا او قیـام می کنـد و قیامش بـه پیروزی می رسـد.

نویسنده و کارگردان: 
مانی مهدی پور

بازیگران: تقی آزمـوده، آوا فیروزی، 
مبینـا امیـن دهقـان، رومینا پناهی، سـاغر اسـماعیلی، حسـین نیـازی، جواد 

اسـالمی، علیرضـا دنیا دیـده و مانـی مهدی پور

اعتقاد

خانه نمایش دا
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/tzm4St4Qqh22
https://tiw.al/8NE


روابطعمومی

تلفن هماهنگی: 09122613498

بهای بلیت: 25000 تومان

نشانی: تهران، ضلع شرقی چهارراه 
ولیعصر )تئاتر شهر(، خیابان رازی، 

نبش کوچه زند وکیل پالک 50 
تلفن: 66979741

مردادماه 97
21:00 ساعت 

80 دقیقه

خاصـه نمایشـنامه: هیپولیـت تراژدی مردی اسـت که خیـال می کند نیکـی و جوانمردی، 
راه سـعادت اسـت امـا سرنوشـتش راه بـه سـوی دیگـری می رود کـه آن چیزی نیسـت 

جز یـک تقدیر سـیاه.

نویسنده: اورپید
کارگردان: فرزاد امینی

سـلیمانی،  رهـا  بیـات،  عطیـه  بازیگـران: 
حقیقـت،  سـهراب  مونـا  سـوری،  زهـرا 
بهرام عباسـی فـرد، عماد قرهـی، نیایش 

نهاونـدی

هیپولیت

تئاتر مستقل تهران
سالن اصلی
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/hkuzRkZ4Zf42
http://tik8.com/theater/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%DB%8C%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-97/#/


روابطعمومی

تلفن هماهنگی: 09122613498

بهای بلیت: 45000 تومان
40000 تومان

نشانی: تهران، ضلع شرقی چهارراه 
ولیعصر )تئاتر شهر(، خیابان رازی، 

نبش کوچه زند وکیل پالک 50 
تلفن: 66979741

مردادماه 97
19:00 ساعت 

75 دقیقه

خاصـه نمایشـنامه: در روزهـای پایانـی جنـگ جهانـی دوم یک گـروه ارکسـتر از اردوگاه 
آشـویتس بـه مخفیـگاه فـوق سـری آدولـف هیتلر اعزام می شـوند تـا در جشـن ازدواج 
پیشـوای آلمـان و معشـوقه اش اوا بـراون موسـیقی بنوازند کـه با اجرای عملیـات عجیبی 

می شـوند. روبرو 

نویسنده و کارگردان:
اصغر خلیلی

بازیگـران: سوسـن پرور، غزالـه جزایری، 
حمیدرضا کاظمی پور، حامد نظامی اصل، 
لیـا حقانـی، محمـد حسـین سـیاهپوش، 

آرمان آشـتیان، عارفه معماریان حسـین سـپهرنژاد، مجتبی مجیدی، بهزاد محسـنی، 
نیمـا اولیایی

دیکتاتور عاشق

تئاتر مستقل تهران
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/hkuzRkZ4Zf42
https://tiw.al/XPL


روابطعمومی

تلفن هماهنگی: 09192686699

طرح بهای بلیت:
بخش اصلی: 40.000 تومان

بیرون از ظرفیت:  30،000 تومان
نشانی: تهران، خیابان کریمخان، 

خیابان عضدی جنوبی )آبان(، خیابان 
سپند، پالک 69 

تلفن: 86037510

مردادماه 97
19:00 ساعت 

70 دقیقه

خاصـه نمایشـنامه: آهواره روایت 4 انسـان اسـت که سـال ها پیش مرده انـد و حاال قصد 
دارنـد با کمک یـک آیین به زندگـی برگردند.

نویسنده و کارگردان: 
احسان گودرزی

بازیگـران: علـی باقـری، نـگار جواهریان، 
الهـام کـردا، محمد ولـی زادگان

آهواره

تماشاخانه پالیز
سالن 1
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/yVqfppfsDJD2
https://tiw.al/Rbx


روابطعمومی

تلفن هماهنگی: 09122601607

طرح بهای بلیت:
بخش اصلی: 30.000 تومان

بیرون از ظرفیت: 20.000 تومان
نشانی: تهران، خیابان کریمخان، 

خیابان عضدی جنوبی )آبان(، خیابان 
سپند، پالک 69 

تلفن: 86037510

مردادماه 97
ساعت 20:45

70 دقیقه

خاصـه نمایشـنامه: در پـی فراخـوان فریـدون عـده ای جـوان بـرای تشـکیل یـک گـروه 
موسـیقی و اجـرا در خـارج از کشـور در نقطـه صفـر مـرزی دور هـم جمع می شـوند...

نویسـنده: مهرداد کـوروش نیا، علی 
اصغـری، ابراهیم گله دارزاده

کارگردان: مهرداد کوروش نیا

بازیگـران: هومن شـاهی، مهـدی صباغی، 
محمد اشـکان فر، سـروش قهرمانلو، سـحر شـاطری، فرهنگ سـرخوش

چهارمین  شنبه

تماشاخانه پالیز
سالن 1
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/yVqfppfsDJD2
https://tiw.al/tKI


روابطعمومی

تلفن هماهنگی: 09124270091

بهای بلیت: 30.000 تومان

نشانی: تهران، خیابان کریمخان، 
خیابان عضدی جنوبی )آبان(، خیابان 

سپند، پالک 69 
تلفن: 86037510

مردادماه 97
18:00 ساعت 

60 دقیقه

خاصه نمایشنامه:آیا ما همان چیزی هستیم که از آن فرار می کنیم؟

سـهیل  نورانـی،  علـی  نویسـنده: 
کرمیـار، امیر نجفی و تمامی بازیگران

طراح و کارگردان: صالح علویزاده

بازیگران: آذین آرمون، مهدی آذربخش، 
امیرحسـین آینـه ورزانـی، کیمیـا الوانـی، 

علـی پسـیان، مصطفی پوریوسـف، علی چاقوچی، سـام دادخواه، رضا دشـتکی، شـایان 
دیلمقانـی، پـگاه زارعیان، امید سـلیمی، تارا صاحی، فاطمه عباسـی، محمـد عبدالوند، 
فرزیـن فوالد پنجه، دنـا فیروزیا، آرمیتا قبادی، مریم قاسـمی، هدیه کازرونی، محمد 
گل محمدنیـا، پانیـذ محمدی، کیـوان محمدی، پویـان محمودی، علی میـری، بنیامین 

میـان، سـمیرا نجـاری، عرفان نظریـان پور، نریمـان نیک نژاد، ترانه یوسـفی

راز بقا

تماشاخانه پالیز
سالن 2
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/yVqfppfsDJD2
https://tiw.al/rXn


روابطعمومی

تلفن هماهنگی: 09122601607

طرح بهای بلیت:
بخش اصلی: 35،000 تومان

بیرون از ظرفیت: 30،000 تومان

نشانی: تهران، خیابان کریمخان، 
خیابان عضدی جنوبی )آبان(، خیابان 

سپند، پالک 69 
تلفن: 86037510

مردادماه 97
20:00 ساعت 

70 دقیقه

خاصـه نمایشـنامه: خداونـد فرمـوده کـه هـر موجـودی فقط یک بـار حق زندگـی دارد 
و تناسـخ خیالبافیسـت. بـا اجـازه حضـرت باریتعالـی می خواهیـم حـدود یک سـاعت خیال 

فیم. ببا

نویسنده و کارگردان: 
امیرعلی نبویان

بازیگران: هومن حاجی عبداللهی، بهار نوروزپور

تناسخ 3 تا 35 تومن

تماشاخانه پالیز
سالن 2
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/yVqfppfsDJD2
https://tiw.al/lkr


روابطعمومی

تلفن هماهنگی: 09128409784

بهای بلیت: 25000 تومان

نشانی: میدان فلسطین، خیابان 
طالقانی، بین خیابان سرپرست و 

فریمان، پالک 544 
تلفن: 66404131، 66475011

مردادماه 97
17:30 ساعت 

45 دقیقه

خاصه نمایشـنامه: و آرش کمان راسـت تر گرفـت؛ کمان خمیده تـر، خمیده تر، خمیده تر 
گشت...

نویسنده: بهرام بیضایی
دراماتورژ و کارگردان: آرش اشاداد

نغمـه  محمدی پـور،  میـاد  بازیگـران: 
طوسی، محمد صادقی، رعنا حسین دخت، 

عبـاس بابایـی، زینـب فرحـزادی، امیـر شـریعت، امیـن جـوادی

آرش

دیوار چهارم
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/SmEzQcwvVTP2
http://tik8.com/theater/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85/#


روابطعمومی

تلفن هماهنگی: 09121165186

بهای بلیت: 30000 تومان

نشانی: میدان فلسطین، خیابان 
طالقانی، بین خیابان سرپرست و 

فریمان، پالک 544 
تلفن: 66404131، 66475011

مردادماه 97
19:30 ساعت 

60 دقیقه

خاصه نمایشنامه: افسانه ی سیندرال که در دنیای امروز اتفاق می افتد.

نویسنده: هادی حوری
کارگردان: سعید داخ

بازیگـران: نگیـن ابراهیمی، سـاناز اقتصاد 
راد، عاطفه جالی، درسـا حکیم الهی، شـیوا 

خادمیـان، پردیـس رفیعـی، امیر رئیسـیان، مریم سـعیدی، نوش آفرین طوسـی، ندا 
فرج پور، مهسـا قریشـی، مهسـا کاهه، آوا منصـوری، علیرضا میـرزا محمدعلی

سیندرال

دیوار چهارم
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/SmEzQcwvVTP2
http://tik8.com/theater/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%84%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85/#


روابطعمومی

تلفن هماهنگی: 09123580487

بهای بلیت: 30000 تومان

نشانی: میدان فلسطین، خیابان 
طالقانی، بین خیابان سرپرست و 

فریمان، پالک 544 
تلفن: 66404131، 66475011

مردادماه 97
21:15 ساعت 

75 دقیقه

خاصـه نمایشـنامه: معلمـی به دعـوت یکی از اهالی روسـتا بـرای تدریـس وارد آنجا می 
شـود و متوجـه مـی شـود تمامـی اهالـی روسـتا دچار نفرین شـده انـد و حـاال در تاش 

اسـت تـا این نفریـن را باطل کنـد و...
)اقتباسی آزاد از نمایشنامه کله پوک ها نوشته نیل سایمون(

نویسنده و کارگردان : روزبه اختری

سـیف،  زکیـه  قـادری،  بابـک  بازیگـران: 
نسـترن ابراهیـم زاده، نگیـن ابراهیمـی، 
دانیـال چاووشـی، یوسـف محـوی، عارف 

علـوی، معصومـه عبـاد پـور، امیـر حسـین زمانـی، مازیـار مهـرگان، روزبـه اختری 

سرزمین تهی سران

دیوار چهارم
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/SmEzQcwvVTP2
http://tik8.com/theater/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-97/#/


روابطعمومی

تلفن هماهنگی: 09123397150

بهای بلیت: 36000 تومان

نشانی: خیابان نوفل لوشاتو، تقاطع 
خیابان رازی 

تلفن: 66751046-66760530-
66763569

مرداد و شهریور 97
ساعت 20:30 , 20:00

75 دقیقه

خاصـه نمایشـنامه: ایـن نمایـش حکایـت از خانـواده ای گـرم و صمیمـی و زن و مـردی 
میانسـال و از طبقه متوسـط جامعه دارد که با وجود تنگدسـتی سـالیان سـال در کنار هم 
روز را بـه شـب رسـاندند و با داشـته و نداشـته خود قناعـت کردند و با بـد و خوب هم 
سـاختند و خاطـرات بسـیاری را رقـم زدنـد... و اینـک وسوسـه های زن همسـایه بـر این 
زندگـی سـایه افکنـده و روابـط آنهـا را تحت الشـعاع خـود قـرار داده و این نکتـه با زبان 

طنـز روایت می شـود...

نویسنده: زنده یاد اکبر رادی 
کارگردان: هادی مرزبان 

بازیگـران: ایرج راد، فرزانه کابلی، پریسـا 
مقتدی و ....  

آمیز قلمدون

پردیس تئاتر شهرزاد
سالن یک
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/VL94Ad8xo9H2
http://tik8.com/theater/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%D9%82%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF/#/


روابطعمومی

بهای بلیط به تفکیک ردیف:
از ردیف 1 تا 7: 40000 تومان

از ردیف 8 تا 11: 30000 تومان
از ردیف 12 تا 14: 25000تومان

نشانی: خیابان نوفل لوشاتو، تقاطع 
خیابان رازی 

تلفن: 66751046-66760530-
66763569

مرداد و شهریور 97
18:30 ساعت 

70 دقیقه

خاصـه نمایشـنامه: روزهـای بـی باران عاشـقانه ای اسـت دربـاره انتخاب و دربـاره جای 
خالـی آدم هـا، دربـاره دو کلمـه ای که سرنوشـت مـا را رقـم می زند.

نویسنده و کارگردان: امین بهروزی

بازیگران: سجاد افشاریان، نازنین احمدی، 
وحید آقاپور، سوگل خلیق

روزهای بی باران

پردیس تئاتر شهرزاد
سالن یک
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/VL94Ad8xo9H2
http://tik8.com/theater/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-97/#/


روابطعمومی

تلفن هماهنگی: 09352688042

بهای بلیت: 25000 تومان

نشانی: خیابان نوفل لوشاتو، تقاطع 
خیابان رازی 

تلفن: 66751046-66760530-
66763569

مردادماه 97
19:00 ساعت 

60 دقیقه

خاصه نمایشنامه: -تو هم دیدی؟ -چیو؟ -پا. -پا؟ -پا !

نویسنده و کارگردان: 
آرمین حمدی پور

بازیگـران: پویـان فریدونی، نگیـن تهمتن، 
فرزاد نـام آوری، حانیـه رضایی،  رعنا شـبانکاره

پا

پردیس تئاتر شهرزاد
سالن سه
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/VL94Ad8xo9H2
http://tik8.com/theater/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF/#/


روابطعمومی

تلفن هماهنگی: 09121035095

بهای بلیت: 30000 تومان

نشانی: خیابان نوفل لوشاتو، تقاطع 
خیابان رازی 

تلفن: 66751046-66760530-
66763569

مرداد و شهریور 97
ساعت 21:45

60 دقیقه

خاصه نمایشـنامه: ژان والژان، شـهردار مونتروی همسـرش را به خارج از شـهر فرستاده 
و دور از چشـم همسـر، در عمارتـش بـا کـزت کـه حاال دیگر بـرای خودش خانمی شـده، 
قـرار ماقـات دارد .  .. بـازرس ژاور کـه بـه دزدی روی آورده! بـی خبر از همـه جا قصد 
دارد از خانـه ی شـهردار دزدی کنـد ... حتـی حـدس هم نمی شـود زد که چه سرنوشـتی 

در انتظـار این عمارت اسـت.

نویسنده: داریو فو
مترجم: جمشید کاویانی

کارگردان: علی نیکزاد

بازیگران: حسـین میرزائیان، سمیه برجی، 
محسـن میرزاخانی، سـارا والیانی، آناهیتا خسـروی، رامتین مقدادی، میاد شوریده

 بانوایان

پردیس تئاتر شهرزاد
سالن سه
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/VL94Ad8xo9H2
http://tik8.com/theater/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF/#/


روابطعمومی

تماشاخانه شانو

تلفن هماهنگی: 09195604252

طرح بهای بلیت:
ردیف 1: 30،000 تومان

از ردیف 2 تا 6: 25،000 تومان نشانی: تهران، خیابان وصال شیرازی 
باالتر از تقاطع طالقانی، کوچه 

فرهنگی بهنام، پالک 3 
تلفن: 88963947

مردادماه 97
19:00 ساعت 

60 دقیقه

خاصـه نمایشـنامه: یـک کوالک وحشـتناک، یک مهمانسـرای متروکـه، یک کانتـر دیوانه، 
یـک تابـوت، چنـد قاتل جنایتکار و شـاهدی بـه نام مارگاریـت تد، که نباید زنـده به آالمو 

... برسه 

نویسنده: احسان امانی
طراح و کارگردان: دانیال اربابی

باقـری،  سـینا  امانـی،  احسـان  بازیگـران: 
محمـد پـور اکبـر، عرفـان رضـوی، بلور 
نـادر  سـرمد،  صنـم  کسـائیان،  سـادات 

کریمـی، و مهـدی ملـک

مردگان
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/46jj761khyB2
https://tiw.al/RVY


روابطعمومی

تلفن هماهنگی: 09123463256

بهای بلیت:
40,000 و 35,000 تومان

نشانی: حافظ، نوفل لوشاتو،  بعد از 
چهارراه رازی، نرسیده به خیابان 

ولیعصر، کوچه زیبا، پالک 1
تلفن: 66483742

مردادماه 97
21:30 ساعت 

75 دقیقه

خاصـه نمایشـنامه: شـیرین بعـد سـالها امشـب کافـه مـاه طـاووس را تعطیـل می کنـد و 
تـدارک یـک ضیافـت شـبانه را داده اسـت و تعـدادی از همکاسـی هـای دوره دانشـگاه 

خـود را دعـوت کـرده اسـت. همـه می آینـد جـز شـبنم ...

نویسنده: 
مریم تاجیک، روزبه روحی پور

کارگردان: روزبه روحی پور

بازیگـران: ریحانه سـامت، فربدفرهنگ، 
هدیـه رضایـی، گل نـاز عباسـی، علـی توانگـری، گلبـرگ بقایـی، سـید پویـا بیکـی، 

محمدرضـا جمـال، متیـن نظری و سـاغر مسـعودی

عمارت نوفل لوشاتو
سالن 1

ضیافت شبانه ای
برای شبنم
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/vzkuYME827v
https://tiw.al/NiB


روابطعمومی

تلفن هماهنگی: 09125884963

بهای بلیت: 35000 تومان

نشانی: حافظ، نوفل لوشاتو،  بعد از 
چهارراه رازی، نرسیده به خیابان 

ولیعصر، کوچه زیبا، پالک 1
تلفن: 66483742

مرداد و شهریورماه 97
21:30 ساعت 

70 دقیقه

خاصـه نمایشـنامه: خانـه نـم زده، یـه قصه آشـناس! قصه مـن ،قصه تـو، قصـه خونه های 
نـم زده هممونـه، مراقـب خونه هاتـون باشـین که نـم نزنه یه موقـع! همیشـه اون بیرون 

یـه نفـر هسـت که بـه سـراغتون میـاد! مراقب دالتون باشـین نـم نزنه یـه موقع!

نویسنده: حامد مکملی
کارگردان: شادی اسدپور

بازیگـران: راد پورجبـار، نیلوفر شـهفری، 
رهام بیگلو، سـیمین عسـگری، شـاهین اسـماعیلی

عمارت نوفل لوشاتو
سالن 2

خانه نم زده
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/vzkuYME827v
https://tiw.al/gu4


روابطعمومی

تلفن هماهنگی: 09125620715

بهای بلیت: 30000 تومان

نشانی: حافظ، نوفل لوشاتو،  بعد از 
چهارراه رازی، نرسیده به خیابان 

ولیعصر، کوچه زیبا، پالک 1
تلفن: 66483742

مردادماه 97
22:30 ساعت 

60 دقیقه

خاصه نمایشنامه: همیشه اینگونه نیست، اینکه آدم ها در اعتراف قدیس شوند.

نویسنده و کارگردان: آرش سنجابی

بازیگـران: ایمان اصفهانـی، رامین پرچمی، 
امیـر تیمـوری، سـپیده جعفـری، عاطفـه 

جالـی، نیمـا راد، مینا زرنانی، مهرداد سـنجابی، سـارینا شـاد، الهه شه پرسـت، شـبنم 
عبدالهـی، علیرضـا میرزامحمدعلی، نرگس نیک سـیرت، اشـکان هورسـان

عمارت نوفل لوشاتو
سالن 2

انقباض علیه 
بازوی راست
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/vzkuYME827v
http://tik8.com/theater/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B6-%D8%B9%D8%B6%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA/#


روابطعمومی

بهای بلیت: 30000 تومان

نشانی: حافظ، نوفل لوشاتو،  بعد از 
چهارراه رازی، نرسیده به خیابان 

ولیعصر، کوچه زیبا، پالک 1
تلفن: 66483742

مرداد و شهریورماه 97
ساعت 19:45

55 دقیقه

خاصـه نمایشـنامه: دسـت های رعنـا می لـرزد، دسـت های حامـد نمی نویسـد، داوود از 
ایـن طبقـه بـه آن طبقه مـی رود ... شـعر می گوید ... صورت همه شـان زرد شـده اسـت.

نویسنده و کارگردان: 
سعید هاشم زاده

بازیگران: شـیدا یوسفی،  محمد فتح اللهی، 
سجاد طوماری

عمارت نوفل لوشاتو
سالن 2

موسوبی
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نام نمایش:

https://goo.gl/maps/vzkuYME827v
https://tiw.al/zVK


روابطعمومی
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