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حضورکودکانونوجواناندر
«مسابقهبزرگمشاعرهایران»
صبا:امیرحسینآذر؛تهیهکننده
«مسابقهبزرگمشاعرهایران» گفت:
در مجموعه جدید «مسابقه بزرگ مشاعره ایران»
که مراحل تولید آن در سال گذشته به اتمام رسید
و پخش آن نیز از بهمن ماه ۹۷در شبکه آموزش
سیما آغاز شد ،تالش شــده که با تغییر دکور و
ساختار فرمی برنامه بر جذابیت های بصری افزوده
شــود .وی حضور کودکان و نوجوانان از سراسر
کشور در این برنامه را یکی از نکات مهم مجموعه
«مسابقه بزرگ مشاعره ایران» برشمرد و گفت:
حضور عالقه مندان به شــعر پارسی و مشاعره از
طیفهای گوناگون جامعه در ســنین مختلف،
جذابیت این برنامه را دوچندان کرده و استفاده
از کودکان و نوجوانان عالقه مند به حوزه ادبیات
فارســی در تولید مجموعه باعث شده تا زمینه
معرفی شعر فارسی و آرایه های ادبی آن به نسل
کودکان و نوجوانان به شکل مشخص تری در برنامه
نمود پیدا کند .تهیه کننده این برنامه با دعوت از
داوطلبان حضور در این مسابقه فرهنگی اظهار
کرد :عالقه ندان به حضور در مسابقه می توانند نام،
نام خانوادگی ،سن ،شهر و شماره تماس خود را به
شماره ۳۰۰۰۰۷۹پیامک کنند تا پس از مصاحبه
و گزینش ،برای حضور در این برنامه دعوت شوند.
«مسابقه بزرگ مشاعره ایران» به تهیه کنندگی
امیرحسین آذر و با اجرای اسماعیل آذر هر شب
ساعت ۲۳و تکرار آن در روز بعد ساعت ۱۱از شبکه
هفت سیما پخش می شود.

ادامه «کودک شو»
تامحرموبدونتغییر
مهر:رضا نصیــری؛ تهیهکننده
«کودک شــو» ،درباره ایــن برنامه
تلویزیونی و پخش آن بیان کرد :ضبط و پخش «کودک
شو» در شبکه نســیم تا اول ماه محرم ادامه دارد و در
ماه رمضان نیز پخش میشود ،پس از آن فصل سوم به
پایان میرسد .وی درباره تغییر در ساختار این برنامه
توضیح داد :برنامه جزو آثاری است که طبق الگوهای
برنامهسازی در دنیا پیش میرود یعنی برنامههایی که
۱۵سال یک ساختار را حفظ کردهاند .این تهیه کننده
اضافه کرد :با این حال در ایران مردم به این شکل عادت
ندارند و دوست دارند هر از گاهی این ساختارها تغییر
یابد .ما هم باید ببینیم تا چه حد میتوان این ساختار
را تغییر داد .به-طور مثال آیتمهای برنامه مثل دوبله
یا بخشهای دیگر شاکلهای دارد که نمیتوان به آن ها
دست زد .نصیری در بخش دیگر درباره این تغییرات
گفت« :کودک شــو» جزو چند برنامه اول تلویزیون
است و ما نمیخواهیم این برنامه دستخوش تغییرات
زیاد شود و به همین دلیل وقتی از ما خواستند مسابقه
روبیکیو را در آن راه بیندازیم نپذیرفتیم .وی در پایان
گفت :حدود هفتاد قسمت دیگر باید برنامه را ضبط
کنیم تا پخش برنامه را تا ابتدای محرم ادامه دهیم.

آغاز تصویربرداری «فوق لیسانسه ها»
از اواسط هفته

علیاکبر تحویلیان؛ تهیهکننده سریال «از سرنوشت» درباره
این مجموعه تلویزیونی که به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه
دو سیما تهیه میشود ،گفت :در حال حاضر دو گروه مختلف به
کارگردانی محمدرضا خردمندان و علیرضا بذرافشان به صورت
موازی در حال تصویربرداری سریال هستند.
به گزارش «صبا» ،به گفته وی ،تیم محمدرضا خردمندان در
خیابان ذوالفقاری و تیم علیرضا بذرافشان در منطقه ازگل تهران
مشغول کار هستند .این تهیه کننده در پایان درباره بازیگران
این مجموعه خبر داد :حسین پاکدل ،حبیب دهقان نسب ،مائده
طهماسبی ،کامران تفتی ،مجید واشقانی ،مهدی صبایی ،لیال
بلوکات ،فریبا نادری ،علیرضا استادی ،مریم کاظمی ،علیرضا آرا،
بهزاد داوری ،سارا والیانی ،دارا حیایی ،فاطیما بهارمست ،کیسان
دیباج ،مرضیه موسوی ،امیررضا فرامرزی ،رامتین عزیزپور و...
از جمله بازیگران ملحق شده به این سریال هستند .سریال «از
سرنوشت» به سرپرستی محمدمحمود سلطانی و توسط جمعی
از نویسندگان نظیر روح اهلل صدیقی ،سارا خسروآبادی و مسعود
کرمی نوشتهشده است و داستان آن درباره سرنوشت دو کودک
از سن کم تا جوانی است که زندگی آنان را در پرورشگاه نشان
میدهد .محوریت این سریال امیدبخشی و تالش برای رسیدن
به آمال و آرزوهاســت .سریال «از سرنوشــت» به کارگردانی
محمدرضا خردمندان و علیرضا بذرافشــان در دو فصل برای
پخش از شبکه دو سیما تهیه میشود .دیگر عوامل این سریال
عبارتند از برنامه ریــزان :مجید کرباســیان و نوید احمدزاد،
تصویربــرداران :آرش خالق دوســت و علیرضــا وداد تقوی،
صدابرداران :منصور شــهبازی و حمید یارندپور ،طراح گریم:
خاطره خاشــعی ،طراح صحنه :آیدین ظریف ،مدیران تولید:
دانیال کاشانچی و مهدی تحویلیان ،عکاس :پیمان گرزم و ...

مدتی است که پیش تولید فصل جدید سریال «فوق لیسانسه ها» به تهیه کنندگی رضا جودی و کارگردانی سروش
صحت آغاز شده است .رضا جودی؛ تهیه کننده این مجموعه درباره آخرین وضعیت تصویربرداری فصل جدید سریال
«فوق لیسانسه ها» به «صبا» گفت :قرار است تصویربرداری سریال از اواسط هفته در لوکیشن واقع در شهرک ژاندارمری
آغاز شود .وی در انتها درباره زمان تصویربرداری سریال بیان کرد :طبق برنامه ریزی های انجام شده تصویربرداری تا
اواخر سال ۹۸ادامه خواهد داشت .مجموعه «لیسانسهها» به نویسندگی سروش صحت و ایمان صفایی با بازی بازیگرانی
چون هوتن شکیبا ،امیر کاظمی ،امیرحسین رستمی ،عرفان برزین ،بهنام تشکر ،بیژن بنفشهخواه ،مهران رجبی ،متین
ستوده ،رویا میرعلمی ،کاظم سیاحی ،عزتاهلل مهرآوران ،سوگل قالتیان ،آتنه فقیهنصیری و فرید شهریاری در زمستان
سالهای  ۹۵و  ۹۶از شبکه سه سیما پخش شد.

داستان رسیال هادی مقدمدوست با سیل تغییر کرد
با توجه به وقوع سیل در استانهای مختلف کشــور ،فیلمنامه سریال «سرباز» به کارگردانی هادی
مقدمدوست و تهیهکنندگی محمدرضا شفیعی دچار تغییرات شد.
به گزارش مهر؛ پیش از این قرار بود شخصیتهای سریال به فراخور قصه به مناطق زلزلهزده سفر کنند
و بخشیهایی از قصه در جریان کمکرسانی به زلزلهزدگان روایت شود اما با توجه به وقوع سیل در
شهرهای مختلف ،به منظور هم دردی با مردم و در جهت به روز شدن هر چه بیشتر قصه ،سکانسهای
مربوط به مناطق زلزلهزده به مناطق سیلزده تغییر پیدا کرده است ،به همین منظور گروه به زودی
برای ادامه تصویربرداری به استان خوزستان سفر میکنند .تصویربرداری سریال «سرباز» این روزها
در جاده قم ادامه دارد و در چند روز گذشته بازیگرانی چون آرش مجیدی ،الیکا عبدالرزاقی ،افسانه
کمالی و کاوه آهنگر مقابل دوربین این سریال بودند .آرش مجیدی ،الیکا عبدالرزاقی ،رویا تیموریان،
جمال اجاللی ،اسماعیل محرابی ،کوروش تهامی ،نیما شعبان نژاد ،سیاوش خیرابی ،علی هاشمی،
افسانه کمالی ،فرحناز منافی ظاهر ،جواد خواجوی ،کاوه آهنگر ،مهتاب ثروتی ،محبوبه صادقی ،مهدی
مستبصری ،محمدطاهر مقدم دوست ،دریا بخشنده و ...از بازیگران این مجموعه هستند.
«سرباز» عاشقانهای حماسی است که در چهل قسمت ۴۵دقیقهای تولید میشود .این سریال حکایت
ســرباز وظیفهای به نام یحیی و همســرش یلدا و رفقای هم خدمتی اش است .در خالصه داستان
«سرباز» آمده است :در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع /شب نشین کوی سربازان و رندانم چو
شمع .مجموعه تلویزیونی «سرباز» محصول مشترک گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما و قرارگاه
مهارت آموزی ستاد کل نیروی مسلح است.

تهیهکننده«جشنسربرون»
انصراف داد

فارس :علی آشتیانی پور؛ تهیه
کننده سریال «جشــن سربرون»
گفت :قرارمان بر این بود تا بعد از نوروز این ســریال
وارد مرحله پیش-تولید شــود ،اما به دالیل مالی این
اتفاق نیفتاد و من هم تصمیم گرفتم از تهیهکنندگی
کار انصراف بدهم .وی ادامه داد :در جلسههایی که با
مدیران سیما داشتیم بارها این را گفتم که هزینههای
تولید چنین سریالی کم نیســت و باید از لحاظ مالی
شرایطمان مساعد باشــیم تا بتوانیم زیرساختهای
اصولی برای ســاخت این ســریال فراهــم کنیم ،اما
دوستان مساعدت نکردند و من ترجیح دادم از تهیه
کنندگی این ســریال انصراف دهم .این تهیه کننده
همچنین درباره کارگردانی مجتبی راعی در این سریال
نیز بیان داشــت :مجتبی راعی همچنــان کارگردان
سریال است و قرار است با گروه دیگری کارهای تولید
را از سر بگیرند.

«ازرسنوشت»بهدقیقه ۵۰۰رسید

زمان پخش «عصر جدید»
تغییر می کند

فارس :از این هفته تا ماه مبارک رمضان برنامه تلویزیونی «عصر
جدید» یکشنبه شبها ساعت ۲۲:۳۰روی آنتن میرود.
بنا بر این گــزارش ،بناســت در ماه رمضان بخــش فینال فصل
نخســت این برنامه در دکوری جدید روی آنتن برود .مســابقه
اســتعدادیابی «عصر جدید» کاری از گروه اجتماعی شبکه سه
سیما به تهیهکنندگی و اجرای احسان علیخانی است و دکور این
مجموعه زیر نظر سیامک احصایی ساخته شده است .همچنین آریا
عظیمینژاد ساخت موسیقیهای این رقابت را بر عهده دارد .فصل
اول برنامه «عصر جدید» از ۲۷بهمن ۹۷روی آنتن شبکه سه سیما
رفت .بیش از هشت هزار ویدئو برای نمایش استعداد درخواست
کنندگان به این برنامه در فصل اول ارسال شد .قرار است این فصل
در۵۲قسمت۷۰دقیقهای روانه آنتن شبکه سه سیما شود.

کارگردان «ستایش» سریال تاریخی میسازد

تسنیم :آرمان زرینکوب؛ تهیهکننده سریال «ستایش »3با اشاره
به پایان تصویربرداری این مجموعه و شــروع یک سریال تاریخی،
تصریح کرد :ســریال 30قســمتی «مهربانو» پروژهای است که
پیشتولیدآنراباسعیدسلطانیآغازکردهایمواین مجموعه تاریخی
برای شبکه دو سیما ساخته میشود .وی در پاسخ به این سوال که
گفته میشد «ستایش »3کاندیدای رمضانی تلویزیون بود ،تأکید
کرد« :ستایش »3مراحل فنی و تدوین را میگذراند و سیما و شورای
کنداکتور شبکه درباره آن تصمیمگیری میکنند چه زمانی روی
آنتن برود .تهیهکننده سریال «ستایش» درباره سریال جدید تاریخی
تلویزیون گفت« :مهربانو» ملودرامی است که در دوران تاریخ معاصر
و پهلوی اول میگذرد .شعله شریعتی و اعظم بهروز نگارش متنهای
این سریال را به عهده دارند .هنوز به مرحله انتخاب بازیگر نرسیدهایم
ولی حتماً از بازیگران توانمند و کاردان استفاده خواهد شد.

آگهيدعوتبهمجمععمومیفوقالعاده
انجمنصنفیرشکتهاوموسساتفیلمسازیایران
شماره ثبت 26433 :به شناسه ملی 10320388140
از اعضای پیوســته انجمن يا نمايندگان قانوني آنان دعوت به عمل
ميآيد تا در جلســه مجمع عمومي فوقالعاده انجمــن كه در روز
پنجشنبه 1398/02/26راس ساعت 17در محل فرهنگسرای رسانه
و شبکههای اجتماعی واقع در تهران،خیابان پاسداران ،خیابان گل
نبی ،میدان قبا تشكيل ميشود ،حضور بههم رسانند.
دستور جلسه :تصویب تغییرات برخی از مفاد اساسنامه
هیات مدیره انجمن صنفی شرکت ها و موسسات فیلمسازی ایران

