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XI Festiwal Teatralny Łaknienia
03-06.12.2020
Drodzy Teatralni Przyjaciele!
Pragniemy zaprosić Was do wzięcia udziału w kolejnej edycji Łaknień, w tym roku w nieco
odmienionej formie. Wydarzenie nie będzie przeglądem tylko dla młodych grup teatralnych,
w tym roku nie ma ograniczenia wiekowego. Zapraszamy zarówno teatry stawiające swoje
pierwsze kroki na scenie jak i te starsze, doświadczone grupy.
Wydarzenie wyjątkowo odbędzie się w grudniu, w nowej siedzibie Teatru Brama, która
stanowi innowacyjne miejsce kulturotwórcze - Rampa Kultura. Oprócz prezentacji Waszych
spektakli, będziecie mieli okazję wziąć udział w innych przedsięwzięciach podczas Łaknień,
takich jak dyskusje z jury, koncerty oraz spektakle gościnne.
Czekamy na Wasze zgłoszenia i na spotkanie z Wami!
REGULAMIN:
I.

Organizator:

Stowarzyszenie Edukacyjno-Społeczno-Kulturalne Teatr Brama.
Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Projekt współfinansowany ze środków: Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodnipomorskiego
Współorganizatorzy: Goleniowski Dom Kultury, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im.
Kamila Norwida, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Noblistów Polskich
II.

Termin: 03 – 06.12.2020 r.
Przestrzeń: Siedziba Teatru Brama: Rampa Kultura, ul. Dworcowa 1a, 72-100 Goleniów
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Założenia programowe:
Łaknienia są spotkaniem niezależnych zespołów teatralnych z całej Polski.
Festiwal ma charakter konkursowy.
Prezentowane przedstawienia mogą być oparte o wszelkie formy wypowiedzi
teatralnej.
Łaknienia umożliwiają wymianę doświadczeń podczas dyskusji oraz kształcenie i
doskonalenie warsztatu teatralnego na zajęciach prowadzonych podczas Festiwalu.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian (przeniesienie Festiwalu
do sieci) lub odwołania Festiwalu w przypadku, gdy z powodu siły wyższej wydarzenia
tego rodzaju nie będą mogły się odbyć na terenie danej gminy, w przypadku
wystąpienia kolejnej fali epidemii COVID-19 i wzroście ryzyka zachorowania.

Zasady uczestnictwa:
Do 30.09.2020 r. należy przesłać:
– nagranie audiowizualne spektaklu, zdjęcia, rider techniczny, plan świateł
– wypełnioną kartę zgłoszenia udziału w Festiwalu Teatralnym Łaknienia,
na adres mailowy: laknienia@gmail.com
lub na adres: Stowarzyszenie Edukacyjno-Społeczno-Kulturalne Teatr Brama, 72-100
Goleniów, ul. Zielona Droga 9 (tel. 722 155 511)
Do 11.10.2020 r. zespoły zostaną poinformowane o kwalifikacji i zaproszeniu na
Festiwal.
Organizatorzy nie opłacają kosztów podróży.
Organizator zapewnia nocleg.
Prezentacje konkursowe odbędą się w dniach 03-06.12.2020, mają charakter otwarty
dla publiczności oraz organizator zastrzega sobie prawo do ustalania kolejności
prezentacji zespołów
Prezentacje konkursowe będą oceniane przez niezależne Jury, powołane przez
organizatora, które przyzna nagrody pieniężne. Pula pieniężna nagrody: 5 000 zł.
Uczestnicy Łaknień udzielają nieodpłatnie praw do wykorzystania nadesłanych
materiałów informacyjnych i reklamowych oraz rejestracji spektakli konkursowych na
dowolnych nośnikach, wyłącznie na potrzeby dokumentacji i promocji festiwalu.

Warunki organizacyjno-techniczne:
1. Prezentacje spektakli odbędą się w obiekcie Rampa - Kultura na dwóch
wyciemnionych salach o wymiarach 10m x 17m x 4m oraz 10m x 10m x 4m z
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amfiteatralnie zbudowaną widownią z możliwością podwieszania elementów,
oświetlenia oraz nagłośnienia.
Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia dodatkowych miejsc prezentacji:
Sala Goleniowskiego Domu Kultury: wyciemniona, pudełkowa scena teatralna, o
wymiarach 7m x 10m x 6m.
Nowa wyremontowana sala na Auli w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Noblistów
Polskich.
Zapewniamy podstawową pomoc techniczną i organizacyjną podczas prezentacji.
Spektakl nie powinien trwać dłużej niż 60 min.
Organizator nie zapewnia skomplikowanych elementów scenografii
Montaż nie powinien trwać więcej niż 60 minut.
Demontaż nie powinien trwać więcej niż 30 min.

Wszystkie pytania i wątpliwości prosimy kierować pod adres e-mail: laknienia@gmail.com lub
bezpośrednio do koordynatora Festiwalu:
Patrycja Glądała - 722 155 511
Z pozdrowieniami i całą masą dobrej energii,
Zespół Teatru Brama

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

