REGULAMIN
Ogólnopolski Przegląd Teatrów Amatorskich
ZDERZENIA TEATRALNE W DOROŻKARNI
26-27 sierpnia 2014
1.
TEMATYKA
Ogólnopolski Przegląd Teatrów Amatorskich ZDERZENIA TEATRALNE w DOROŻKARNI
jest konkursem teatralnym zespołów młodzieżowych, ma formułę otwartą.
Tematyka przedstawień jest dowolna.
2.
ORGANIZATOR
Dom Kultury DOROŻKARNIA w Warszawie.
Gospodarzem ZDERZEŃ TEATRALNYCH jest Teatr FIAKIER.
3.
UCZESTNICY
Uczestnikami ZDERZEŃ TEATRALNYCH jest młodzież szkół gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych oraz studenci działający w ośrodkach kultury i edukacji
z terenu całego kraju, w szczególności z mniejszych miejscowości, oddalonych od dużych
centrów kulturalnych. Preferowane są prezentacje w niewielkiej obsadzie, szybkim
montażu, bez rozbudowanej scenografii.
4.
ZGŁOSZENIA
Warunkiem zakwalifikowania zespołu jest przesłanie karty zgłoszenia, listy
uczestników, zapisu spektaklu na płycie DVD lub VCD oraz pozytywna opinia Rady
Artystycznej powołanej przez organizatora.
5.
TERMINY
Nieprzekraczalny termin przyjmowania zgłoszeń upływa 13 czerwca 2014r..
(zgłoszenia muszą wpłynąć w wersji elektronicznej do godz. 14:00).
Prosimy o przesłanie na podany adres karty zgłoszenia oraz płyty CD
DVD z zapisem przedstawienia oraz przesłanie karty w wersji elektronicznej na podany
e-mail. Lista przedstawień zakwalifikowanych do Przeglądu zostanie ogłoszona
18 czerwca 2014r.
Zakwalifikowane zespoły zostaną powiadomione przez Biuro Przeglądu telefonicznie
lub e-mailem.
6.
ORGANIZACJA
26 VIII / WTOREK godz. 10:00 – 19:00 / prezentacje zespołów, konsultacje z Radą Artystyczną
27 VIII / ŚRODA godz. 10:00 – 14:00 / warsztaty aktorskie, wybór najciekawszego
przedstawienia
(plebiscyt uczestników), wyjazdy zespołów.

7.
RADA ARTYSTYCZNA
Organizator powoła Radę Artystyczną składającą się z aktorów i wykładowców
artystycznych uczelni, która będzie omawiać poszczególne przedstawienia.
8.
AKREDYTACJA
Organizatorzy nie pobierają opłaty akredytacyjnej. Organizatorzy nie
Zapewniają wyżywienia, noclegów, zwrotów kosztów podróży.
Służymy pomocą w znalezieniu taniego noclegu i cateringu.
9.
WARUNKI TECHNICZNE
Organizator nie zabezpiecza elementów scenografii . Scena posiada czarne
okotarowanie. Muzykę odtwarzaną podczas spektaklu należy nagrać
na płycie CD. Zabezpieczamy oświetlenie i nagłośnienie.
10.
NAGRODY
Każdy zespół otrzyma dyplom udziału w Przeglądzie.
Przedstawiciele poszczególnych zespołów wybiorą najciekawsze przedstawienie.
Wybrany zespół otrzyma statuetkę oraz dyplom laureata.
11.
INFORMACJE
Adres:
ZDERZENIA TEATRALNE 2014
Dom Kultury DOROŻKARNIA
ul. Siekierkowska 28
00-709 Warszawa
Biuro Przeglądu:
Stanisław Dembski – kom. 501488436,
tel. 22 841 72 17, 22 841 91 22, fax.: 22 841 91 22
e-mail : staszek.dembski@gmail.com

