I Konfrontacje Amatorskich Grup Teatralnych „Chwila na Teatr”
Węgorzewo 2017
I. Organizatorzy :
Organizatorem imprezy jest Węgorzewskie Centrum Kultury
II. Cele:
Zaprezentowanie społeczności lokalnej amatorskiego ruchu teatralnego. Spotkanie dzieci, młodzieży
i dorosłych tworzących teatr, bawiących się teatralnie – integracja międzypokoleniowa.
Popularyzacja wiedzy o teatrze i rozbudzenie zainteresowania sztuką teatralną. Poszukiwanie
nowych form pracy artystycznej i wychowawczej w grupach teatralnych, wymiana doświadczeń
pomiędzy zespołami i animatorami teatralnymi, rozwijanie twórczej wyobraźni i wrażliwości na
sztukę oraz integracja grup teatralnych działających na terenie powiatu węgorzewskiego.
Impreza nie ma charakteru konkursowego. Zapraszamy na nią grupy teatralne, kabaretowe od
szkoły podstawowej wzwyż, bez ograniczeń wiekowych.
III. REGULAMIN
Przebieg konfrontacji:
Do przeglądu zostaną zakwalifikowane zespoły, które nadeślą KARTĘ ZGŁOSZENIA do dnia 1 grudnia
2017 drogą mailową na adres: wck@wegorzewo.pl
1. Konfrontacje są spotkaniem zespołów teatralnych w dniu 8 grudnia 2017, godz. 16.00
2. W imprezie mogą uczestniczyć zespoły prezentujące wszelkie formy teatralne.
3. Minimalna granica wieku uczestnika konkursu to 6 lat .
4. Czas trwania przedstawienia max. 30 min.
5. Czas przygotowania scenografii oraz uporządkowania sceny po spektaklu nie może przekraczać
15 minut.
6. Prezentacje będą odbywały się scenie widowiskowej Węgorzewskiego Centrum Kultury przy ul.
Bema 14 w Węgorzewie .
7. Niezbędne jest podanie przez uczestników potrzeb technicznych danego przedstawienia, w celu
możliwie najlepszej organizacji przestrzeni sceny
8. Organizatorzy nie przewidują próby na scenie.
9. Organizatorzy zapewniają oświetlenie i nagłośnienie oraz rekwizyty typu stół, krzesło, ławka.
10.
Zespoły przyjeżdżają na konfrontacje na własny koszt.
11.
Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia kolejności prezentowanych spektakli.
12.
Instytucje zgłaszające zespoły do udziału w przeglądzie oraz twórcy przedstawień wyrażają
zgodę na rejestrację na współcześnie dostępne nośniki obrazów i dźwięków oraz na ich
wykorzystanie przez organizatora - bez roszczeń finansowych z tym związanych.
13.
Zespoły przyjeżdżają z instruktorem lub opiekunem grupy (zgodnie z obowiązującymi
przepisami)
Szczegółowy program konfrontacji prześlemy zespołom do 5 grudnia 2017.
Kontakt:
Węgorzewskie Centrum Kultury, ul. Gen. J. Bema 14, 11-600 Węgorzewo,
tel./fax: 87 427 26 41, email: wck@wegorzewo.pl
Koordynatorka: Marta Niedziółka niedziolka_m@wp.pl tel. 696 052 197

