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XVIII  
MAZOWIECKI

FESTIWAL 
TEATRÓW 

AMATORSKICH



Organizatorzy:  Mazowiecki Instytut Kultury 

  Ostrołęckie Centrum Kultury - Klub OCZKO

1. Cel festiwalu:

 a) prezentacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów 

      dziecięcych i młodzieżowych

 b) inspirowanie instruktorów do poszukiwania nowych 

  form pracy ze swoim zespołem

 c) umożliwienie zespołom wymiany doświadczeń

 d) pobudzenie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży  

  Mazowsza

 e) promocja najlepszych zespołów amatorskich Mazowsza

 f) promocja nowych form pracy teatralnej z dziećmi i młodzieżą

2. W festiwalu mogą uczestniczyć wszystkie teatry dziecięce 

    i młodzieżowe Mazowsza.

3. Festiwal odbywa się w dwóch grupach wiekowych:

      - teatry dziecięce (szkoła podstawowa)

      - teatry młodzieżowe (gimnazjum i liceum)

     Jeśli grupy są mieszane - bierzemy pod uwagę przeważającą    

     liczebnie grupę wiekową w zespole.

4. W grupie młodzieżowej uczestniczyć mogą różne formy teatralne   

    (poza kabaretem).

5. Czas prezentowanych spektakli nie może przekroczyć 40 minut.

6. Festiwal odbędzie się w dwóch etapach:

 a) PÓŁFINAŁ 

      organizowany przez Ostrołęckie Centrum Kultury - Klub  OCZKO, 

  odbędzie się w dniach 10-11 maja 2018 r. o godz. 9 

  w sali widowiskowej OCK, ul. Inwalidów Wojennych 23,

  Laureaci wezmą udział w finale Festiwalu.

 b) FINAŁ 

   odbędzie się w Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, 

         ul. Nawodna 1

         14 czerwca 2018 r.  - prezentacje zespołów dziecięcych 

  15 czerwca 2018 r.  - prezentacje zespołów młodzieżowych 

7.  Organizatorzy zapewniają zespołom warunki sceniczne zgodne 

     z informacjami podanymi przez zespoły w karcie zgłoszenia.

8.  Przedstawienie zgłoszone w karcie zgłoszenia nie może być  

 zmienione przed i w trakcie festiwalu.

9. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:

      Ostrołęckie Centrum Kultury - Klub OCZKO

      07-410 Ostrołęka, ul. Sikorskiego 6, tel./fax 29 7642171

  lub w formie elektronicznej na adres oczko@ock-ostroleka.pl

 Termin zgłoszenia upływa 27 kwietnia 2018 r.

10. Przedstawienie oceniać będzie jury powołane przez   

 organizatora.

11. Koszty związane z przejazdem zespołu ponosi placówka   

 zgłaszająca zespół.

      Zapraszamy
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