VI Ogólnopolski

Festiwal eatralny w SCENIE i”
“
CV SCENY „i”
Teatr SCENA „I”
ROK POWSTANIA:
21 września 1987
ADRES:
MDK im. Andrzeja Bursy
os. Tysiąclecia 15
31- 606 Kraków
www.mdk.krakow.pl
mdk@mdk.krakow.pl
www.facebook.com/MDKBursa

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:
teatr
inspiracji,
interpretacji,
innowacji,
impertynencji,
inicjacji
i innych idei
promuje dorobek młodych
twórców amatorów
prowadzi konsultacje
z zakresu inscenizacji, scenografii,
reżyserii, doboru repertuaru
WARUNKI TECHNICZNE:
1. Sala z pełnym zaciemnieniem,
o powierzchni 170m2, (11,60 x 14,40),
czarne okotarowanie, czarna podłoga
baletowa, dwuczęściowa kurtyna,
dwuczęściowy, rozsuwany horyzont,
za nim biała ściana.
2. Widownia amfiteatralnie ustawiona,
stałych miejsc 96, z dostawkami
do 150.
3. Wspólna reżyserka dla światła
i dźwięku.
4. Oświetlenie - 50 punktów świetlnych,
40 obwodów regulowanych, mikser Alfa
255/24. do dyspozycji reflektory typu:
PAR 64 1kW, PC 1KW, PC 650W, pary
LED RGB
5.Nagłośnienie - profesjonalny zestaw
nagłaśniający, stół mikserski (16
kanałów), moc max 1 kW na stronę,
6. Instrumenty - pianino i elektroniczny
instrument klawiszowy.
7. Inne – maszyna do dymu typu hazer,
projektor video, ekran o przekątnej 7 m.

KRAKÓW 2014

organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. Andrzeja Bursy
31– 606 Kraków, os. Tysiąclecia 15, tel. (12) 648 49 95, fax. (12) 648 67 54,
www.mdk.krakow.pl, e-mail: mdk@mdk.krakow.pl

koordynator: Joanna Rudkowska 501 647 904,
rudkowska.j@gmail.com
szef techniczny: Grzegorz Fijałkowski 505 302 171,
grzegorz.a.fijalkowski@gmail.com
termin: 24 – 26 października 2014
adresat: teatry amatorskie z całej Polski
wiek uczestników: od 17 lat
kwalifikacja:
- do 19 września przesłanie na adres organizatorów rejestracji
-

spektaklu, wypełnionej karty zgłoszenia i informacji o Zespole
do 6 października informacja Rady Programowej Festiwalu
o kwalifikacji Zespołów
organizatorzy zastrzegają sobie prawo zaproszenia 1 lub 2 zespołów
bez kwalifikacji

organizatorzy w kwestii regulaminu:
postanawiają, że:
- poszukiwania repertuarowe, tematyczne i formalne spektakli
-

nie są niczym ograniczone, jedyne kryterium to wartość artystyczna
prezentacji
czas prezentacji nie może przekroczyć 60 min., montażu
30 min.

oczekują, że:
- wszystkie zespoły będą obecne przez cały czas trwania Festiwalu
informują, że:
- w komisji oceniającej zasiądą krytycy i twórcy teatralni
- pula nagród głównych 4500 PLN
zapewniają: sprzęt nagłaśniający, oświetleniowy oraz obsługę
techniczną podczas prezentacji; w antraktach kawę i herbatę
nie zapewniają: elementów scenograficznych
zastrzegają sobie: wyłączne prawo ustalania kolejności prezentacji
zespołów

ustalają:
- akredytację 120 PLN od osoby (2 noclegi ze śniadaniem
-

w hostelu w centrum Krakowa), dla niekorzystających
z noclegów 20 zł od osoby
zakwalifikowane zespoły opłaty wnoszą do 13 października
na konto Młodzieżowego Domu Kultury im. A. Bursy, os. Tysiąclecia 15,
31-606 Kraków, nr 73 1240 4722 1111 0010 5342 0304
w przypadku rezygnacji z udziału w OFT po 13 października,
organizatorzy nie zwracają kosztów akredytacji
ramowy program:
24 X przyjazd uczestników do godz. 14.oo; prezentacje konkursowe,
spotkania z jurorami i...
25 X c.d. prezentacji konkursowych, spotkań z jurorami, koncert
Gościa Festiwalu zespołu Retrospektakl, werdykt
26 X wizyty w wybranych instytucjach kultury Krakowa

DO ZOBACZENIA!

