Ścieżka Edukacji Teatralnej Łaknienia SET GO!
25-28.04.2019
Cześć!
Tegoroczny Festiwal Młodości Teatralnej Łaknienia SET GO! zapowiada się wyjątkowo,
gdyż mamy okrągłą, dziesiątą edycję tego teatralnego święta, a dodatkowo Festiwal będzie
dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z
Funduszu Promocji Kultury! Dlatego też aktualizujemy regulamin o kilka istotnych spraw.
Zapraszamy wszystkie chętne grupy teatralne do udziału w Festiwalu, który jest idealną
przestrzenią do wymiany i dyskusji na temat współczesnych potrzeb w budowaniu
świadomości społeczno-kulturalnej. Oprócz prezentacji spektakli, jak co roku, uczestnicy
będą mieli możliwość uczestnictwa w warsztatach, dyskusjach, koncertach czy
happeningach. Jest to święto wolności i kreatywności, w którym ważny jest rozwój
edukacyjny i wymiana między uczestnikami. W tym roku będzie jeszcze bardziej kolorowo i
intensywnie, a to za sprawą wielu pobocznych akcji, takich jak Strefa Kontaktu (platforma
stworzona do wymiany, wykładów, prelekcji i dyskusji), interaktywne wieczory czy wspólny
finał Festiwalu przygotowany przez uczestników.
Poniżej przedstawiamy Wam wszelkie informacje/wymagania potrzebne do zgłoszenia
udziału:
1. Przestrzeń:
Festiwal odbędzie się w siedzibie Teatru Brama w Goleniowie, ul. Zielona Droga 9.
Zapewniamy profesjonalne warunki:
wyciemniona sala o wymiarach 8m x 19m x 4m z amfiteatralnie zbudowaną widownią oraz
scena pudełkowa w Goleniowskim Domu Kultury (wym. 7m x 10m x 6m). Zarówno w teatrze,
jak i Domu Kultury jest możliwość podwieszania elementów, oświetlenia oraz nagłośnienia.
Preferowane są spektakle o dużej elastyczności przestrzennej i niewielkim czasie
montażu/demontażu.
2. Udział:
W przeglądzie mogą brać udział teatry młodzieżowe ze szkół, domów kultury, teatry
studenckie oraz przede wszystkim grupy nieformalne. Przedział wiekowy: 14+
3. Założenia organizacyjne:
- tematyka spektakli jest dowolna, zwracamy uwagę na autorskie inwencje twórcze (w
tym roku, z racji formy i tematów, zwracamy także uwagę m.in. na spektakle
dotykające tematów demokracji, mowy nienawiści, współczesnego obrazu
społeczeństwa itp.)
- do karty zgłoszenia prosimy dołączyć nagranie spektaklu oraz zdjęcia (nagranie jest
konieczne - w razie nieposiadania pełnego nagrania całości spektaklu, prosimy o
trailer/fragmenty)
- organizatorzy mają prawo dokonać wyboru prezentowanych przedstawień
- Festiwal ma charakter konkursu, pula nagród wynosi 8000zł
- spektakle oceniać będzie niezależne JURY powołane przez organizatora

-

o liczbie nagród i wyróżnień decyduje JURY
przedstawienie nie powinno przekraczać 60 minut
organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu zespołów
organizator ma prawo odmówić uczestnictwa z wyraźnych powodów (np. warunki
techniczne, duże przekroczenie czasu itp.)
organizatorzy zastrzegają sobie ustalania kolejności prezentacji w czasie Festiwalu
organizator nie zapewnia skomplikowanych elementów dekoracji
organizator zapewnia podstawową pomoc techniczną
obecność na całości Festiwalu ma wpływ na decyzję o zakwalifikowaniu, ze względu
na planowane warsztaty i inne, edukacyjno-artystyczne punkty programu
organizatorzy zapewniają nocleg oraz wyżywienie w formie jednego posiłku dziennie

4. Zgłoszenie uczestnictwa:
Zgłoszenia prosimy kierować do Biura Organizacyjnego:
Wysyłać drogą elektroniczną: laknienia@gmail.com
lub na adres:
Stowarzyszenie Edukacyjno-Społeczno-Kulturalne Teatr Brama
ul. Zielona Droga 9, 72-100 Goleniów
z dopiskiem “Festiwal Łaknienia”
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 29.03.2019r.
Zespoły zostaną powiadomione o zakwalifikowaniu w pierwszym tygodniu kwietnia.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na wskazany wyżej adres mailowy lub
bezpośrednio do koordynatora Festiwalu:
Ola Ślusarczyk - 606 134 077
Do zobaczenia!
Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Współfinansowanie: Gmina Goleniów

