DZIEŃ DOBRY SZTUKO
Przegląd Młodego Teatru Wielkopolski
REGULAMIN 2015

1. Organizatorzy
Poznańska Fundacja Artystyczna i Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy
Suchy Las.
2. Uczestnicy
dzieci i młodzież działające w zespołach i kołach teatralnych w szkołach
podstawowych i gimnazjach, szkołach średnich oraz ośrodkach kultury, świetlicach
i klubach na terenie województwa wielkopolskiego.
3. Cele
Dzień Dobry Sztuko prezentuje dorobek młodego teatru Wielkopolski. Preferuje teatr
autorski pisany własnym doświadczeniem. Promuje oryginalne widowiska opisujące
świat rówieśników językiem sztuki współczesnej. Rozbudza myślenie, emocję i pasję
młodego twórcy szukającego własnego miejsca w świecie. Zwraca uwagę na siłę
nieszablonowych rozwiązań scenicznych, niebanalność oprawy plastycznej. Promuje
teatr klasyczny w treści, nowoczesny w formie, dbający o zapewnienie przestrzeni dla
twórczej zabawy i eksperymentu artystycznego. Integralnie związane z przeglądem
warsztaty wykorzystają zdolności młodych artystów, ugruntują świadomość własnej
tożsamości kulturowej opartej na szacunku i akceptacji innego. Bliskość Glinna miejsca urodzenia Wojciech Bogusławskiego –ojca sceny narodowej -obliguje do
kontynuacji dzieła niezwykłego Polaka. Piszemy nową historię teatru polskiego.
Liczymy na różne formy teatralnej wypowiedzi: teatr żywego planu, teatr muzyczny,
teatr ożywionej plastyki, happening, działania interdyscyplinarne itp.
4. Przegląd prowadzony jest w czterech kategoriach wiekowych:
- I kategoria – szkoły podstawowe klasy I-III,
- II kategoria – szkoły podstawowe klasy IV-VI,
- III kategoria – gimnazja,
- IV kategoria – szkoły średnie.
Uwaga! O kwalifikacji grupy do poszczególnej kategorii wiekowej decyduje wiek
większości członków zespołu.
Warunkiem uczestnictwa zespołu w Przeglądzie jest nadesłanie do dnia 15.01.2015 r.
wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z zapisem prezentacji spektaklu lub widowiska
(ok. 20 min.) na nośniku elektronicznym na adres:
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 16
62-002 Suchy Las

5. Organizatorzy powołają Radę Artystyczną, która dokona przeglądu spektakli
zgłoszonych do Przeglądu i przeprowadzi warsztaty artystyczne dla zaproszonych
grup teatralnych.
6. Harmonogram Przeglądu
I etap: 16.01-25.01.2015r. – przegląd zgłoszonych spektakli i wybór 16 grup
teatralnych do następnych etapów – informacje o zakwalifikowaniu podane zostaną na
stronie www.osrodekkultury.pl
Uwaga! Ilość wyłonionych grup teatralnych w poszczególnych kategoriach wiekowych
może być różna w zależności od poziomu artystycznego nadesłanych zgłoszeń).
II etap: 16.02-18.04.2015r. – udział wyłonionych zespołów w warsztatach teatralnych
prowadzonych przez aktorów, scenografów i muzyków w miejscu siedziby grupy
teatralnej
III etap 24 i 25.04.2014r. -finał Przeglądu na scenie Centrum Kultury i Biblioteki
Publicznej Gminy Suchy Las – prezentacje spektakli
7. Jury wskazane przez Organizatora przyzna nagrodę grand prix – Wojciecha w każdej
kategorii wiekowej oraz nagrody rzeczowe dla wszystkich zespołów uczestniczących
w Przeglądzie
8. Jury Młodzieżowe (po jednej osobie z każdej grupy teatralnej i jednej osobie
wskazanej przez Organizatora) przyzna nagrodę specjalną w każdej kategorii
wiekowej.
9 Szczegółowy plan dotyczący finału Przeglądu przesłany będzie uczestnikom do
10.04.2015r.
10 Koszty dojazdu na finał Przeglądu pokrywają uczestnicy.
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j.kocinski@osrodekkultury.pl, tel. 612500402.
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