XII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL
TEATRÓW MAŁYCH
Ostrołęka
29-30 IX 2017

gła
Kierownik artystyczny Festiwalu: ALEKSANDRA KOWALEWSKA
kontakt: Klub OCZKO OCK, ul. Sikorskiego 6, 07-410 Ostrołęka
tel./fax 29 7642171, e-mail: oczko@ock-ostroleka.pl
www.ock-ostroleka.pl

R e g u l a m i n
Celem Festiwalu jest konfrontacja teatrów młodzieżowych, które poprzez spektakle mówią o problemach ludzi młodych
i współczesnego świata. Festiwal IGŁA 2017 jest próbą przybliżenia szerokiej publiczności teatrów młodego pokolenia.
Festiwal ma charakter spotkań konkursowych zespołów teatralnych małych form. Ze względu na warunki techniczne grupa
teatralna powinna liczyć do 10 osób (grupy prezentować się będą na małej, kameralnej scenie).
I. Organizatorzy:
Ostrołęckie Centrum Kultury i Kurpiowskie Towarzystwo Kultury Teatralnej.
II. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W Festiwalu mogą uczestniczyć zespoły teatralne:
a. skupiające młodzież w przedziale wiekowym 16 - 25 lat
b. wykonawcy w kategorii: monodram - do 30 roku życia
c. prezentujące spektakle w kategoriach: teatr dramatyczny, teatr wizji, ruchu i inne.
2. Przedstawienia powinny mieścić się w ramach czasowych: 30 - 60 minut.
3. Podstawą zgłoszenia jest nadesłanie:
- rejestracji spektaklu - plan ogólny bez zbliżeń i montażu - płyta DVD,
- wypełnionej karty zgłoszenia,
- materiałów reklamowych (notka o zespole i przedstawieniu, zdjęcie) na adres:
Ostrołęckie Centrum Kultury Klub “Oczko”, ul. Sikorskiego 6, 07-410 Ostrołęka,
tel./fax 29 7642171 lub oczko@ock-ostroleka.pl - z dopiskiem 'Igła 2016' do dnia 22 września 2017 roku
4. Organizatorzy powołają Radę Kwalifikacyjną, która dokona oceny spektakli zgłoszonych do konkursu. Teatry
zakwalifikowane do finału konkursu zostaną poinformowane przez Organizatora do dnia 26 września 2017 r.
III. Warunki organizacyjne
1. Spektakle prezentowane będą na scenie kameralnej o wymiarach: 5m (szerokość) na 4 m (głębokość).
2. Instytucja zgłaszająca pokrywa symboliczne koszty udziału w wysokości 60 zł/osobę.
Wpłata na konto: 40 1020 1592 0000 2702 0219 9263 w PKO BP S.A. do dnia 28 września 2017 r. Akredytacja
obowiązuje: wykonawców, instruktorów, opiekunów, obsługę techniczną, kierowców, inne osoby towarzyszące zespołowi.
3. W przypadku wycofania się zespołu z konkursu lub zmiany ilości osób pierwotnie opłaconych, należy poinformować
organizatorów do dnia 28 września b.r. W przeciwnym wypadku organizatorzy nie zwracają poniesionych kosztów.
4. Opiekunowie teatrów mają obowiązek przedstawienia polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej ubezpieczenie uczestników
i osób towarzyszących na okres pobytu i podróży.
5. Zespoły uczestniczą w programie zaproponowanym przez organizatorów.
6. Organizatorzy zapewniają:
- warunki sceniczne i obsługę techniczną zgodnie z informacjami przesłanymi w karcie zgłoszenia,
- profesjonalne jury,
- pomoc biura festiwalowego w przypadku kłopotów.
7. Grupy teatralne i wykonawcy w kat. monodram powinny się zgłosić do biura festiwalowego - Internat I Liceum
Ogólnokształcącego im. gen. J. Bema, ul. Traugutta 1 - dnia 29 września br. do godz. 12.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie.
IV. Jury i nagrody
1.
2.
3.
4.

Festiwal ma charakter konkursu. Przedstawienia oceniać będzie profesjonalne jury powołane przez organizatorów.
Przewidziane są nagrody pieniężne i rzeczowe dla grup teatralnych oraz dla aktorów w kategorii monodram.
Ogólna pula nagród wynosi 9 tys. zł.
Jury przy ocenie spektakli konkursowych uwzględni:
- walory artystyczne spektaklu
- kreacje aktorskie
- inscenizację
- szczerość wypowiedzi
- nowatorstwo wypowiedzi scenicznej.
5. Osoby nagrodzone zobowiązane są do osobistego odbioru nagrody/nagród.
Zapraszamy

karta zgłoszenia na
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1. Nazwa teatru ......................................................................................................................................................................................................
2. Imię i nazwisko prowadzącego zespół/grupę ................................................................................................tel . .............................................
3. Dane instytucji delegującej:
Nazwa ...................................................................................................................................................................................................
Kod pocztowy................................................ miejscowość..................................................................................................................
województwo................................................................ulica, nr ..........................................................................................................
tel...................................................... NIP ..........................................................

4. Rodzaj teatru ......................................................................................................................................................................................................
5. Tytuł spektaklu ..................................................................................................................................................................................................
6. Imię i nazwisko autora sztuki ............................................................................................................................................................................
7. Imię i nazwisko reżysera ...................................................................................................................................................................................
8. Imię i nazwisko autora muzyki ..........................................................................................................................................................................
9. Imię i nazwisko autora scenografii ....................................................................................................................................................................
10. Imię i nazwisko autora choreografii ................................................................................................................................................................
11. Czas trwania spektaklu ...................................................................................................................................................................................
12. Czas trwania montażu dekoracji ....................................................................................................................................................................
13. Czas trwania demontażu dekoracji .................................................................................................................................................................
14. Ilość osób biorących udział w przedstawieniu ................................................................................................................................................
15. Ilość osób towarzyszących (instruktor, opiekun, obsługa techniczna, kierowca, inni) .....................................................................................
16. Wyposażenie techniczne potrzebne do zrealizowania spektaklu .....................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

pieczęć instytucji wysyłającej zespół

data, miejscowość

podpis kierownika zespołu

