Miejski Domu Kultury w Bielsku-Białej Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz
zaprasza na
II Festiwal „Teatr poza słowami”
17 marca 2018 r.
REGULAMIN
1.

W przeglądzie mogą wziąć udział dziecięce i młodzieżowe zespoły teatralne mające w swoim
repertuarze spektakle teatru ruchu, teatru pantomimy, teatru plastycznego lub inne spektakle, w
których słowo nie jest dominującym środkiem wyrazu, a także grupy taneczne, przygotowujące
spektakle teatru tańca.
2. Każdy teatr prezentuje
jeden
spektakl
o
czasie
trwania
nieprzekraczającym
20 minut. Dłuższe spektakle nie będą oceniane. Czas montażu scenografii i przygotowania grupy na
scenie nie może przekraczać 10 minut.
3. Festiwal będzie się odbywał w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz (ul. Słowackiego 17 Bielsko-Biała)
w sobotę 17 marca 2018 r.
4. Przegląd zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:
- teatrów ruchu,
- teatrów tańca,
- spektakli, które wykorzystują bogactwo ekspresji niewerbalnej, w których słowo występuje, ale nie
jest dominującym środkiem wyrazu.
5. Przegląd ma charakter ponadregionalny. Do udziału zapraszamy zespoły z województwa śląskiego
i małopolskiego.
6. W ramach Festiwalu Teatru poza słowami planujemy:
o prezentacje spektakli,
o spotkania warsztatowe z jurorami festiwalu.
7. Ideą festiwalu jest zachęcanie twórców spektakli amatorskich do wykorzystywania, poza słowem,
także innych środków artystycznego wyrazu. Festiwal Teatr poza słowami ma za zadanie zwrócić
uwagę instruktorów i członków zespołów na potencjał, jaki tkwi w innych tworzywach teatralnych,
takich jak ruch sceniczny, praca z rekwizytem, mimika, pantomimika, scenografia, muzyka, taniec.
8. Zgłaszając się do udziału w festiwalu, zespoły zobowiązują się do obecności podczas całego
wydarzenia, w tym do oglądania prezentacji innych grup artystycznych i obecności na ogłoszeniu
werdyktu.
9. Koszt udziału w festiwalu wynosi 5 zł od każdego uczestnika zespołu. Szczegółowe informacje
dotyczące wpłaty przekażemy zakwalifikowanym zespołom. O kwalifikacji do udziału w festiwalu
decyduje kolejność zgłoszeń.
10. Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 12 marca 2018 r. na adres:
Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz
ul. Słowackiego 17
43-300 Bielsko-Biała
lub mailowo : kubiszowka@mdk.beskidy.pl
( w tytule wpisując “Teatr poza słowami”)
11. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji fotograficznej i filmowej prezentowanych w czasie
festiwalu przedstawień oraz ich nieodpłatnego wykorzystania w celach informacyjnych
i promocyjnych.
12. W przypadku nieodebrania nagrody w czasie uroczystego zakończenia festiwalu istnieje możliwość jej
odbioru w siedzibie organizatora w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia imprezy. Nagrody
nieodebrane w terminie przechodzą na własność organizatora.
Wydarzenie zostało objęte patronatem Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach.

