
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

Inqubator Teatralny ogłasza przegląd teatralny - Teatr Dzielnicowy - odbywający się 
w ramach projektu REAKTOR Katowice. Udział w przeglądzie daje możliwość zmierzenia się 
z szerszą publicznością, zagrania w miejscach dotąd nieodkrytych i pokazanie swojej twórczości 
mieszkańcom Katowic. Dzięki przyjętej formie – prezentacji spektakli w różnych dzielnicach 
miasta – twórcy mają możliwość dotarcia do zupełnie nowego grona odbiorców.  

 
 Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym etapie zgłoszenia będą przyjmowane na 
podstawie formularza wraz z nagraniem spektaklu lub w formie określonej w regulaminie  (patrz 
Rekrutacja, pkt. 2). Spośród nadesłanych zgłoszeń wyłonione zostaną co najmniej 4 spektakle. 
Każdy z zespołów, który zostanie zakwalifikowany do drugiego etapu konkursu i wystąpi przed 
publicznością otrzyma honorarium w wysokości 1500,00 zł! Prezentacje będą odbywać się 
w różnych dzielnicach Katowic i będą miały charakter otwarty. Każdą z prezentacji obejrzy jury 
społeczne, które wyłoni najlepszy spektakl. 

Zwycięzca konkursu zyska możliwość zaprezentowania się podczas tegorocznej edycji 
Festiwalu Sztuki Reżyserskiej INTERPRETACJE! Występ zwycięzców Teatru Dzielnicowego jest 
oficjalną częścią programu Festiwalu i daje szasnę wystąpienia przed szeroką publicznością, która 
przyjeżdża do Katowic z całej Polski!  

 



Nabór na przegląd jest otwarty dla zespołów, grup nieinstytucjonalnych1, nie jest 
ograniczony tematyką ani formą teatralną. 

 

1. Organizatorem konkursu  ”Teatr Dzielnicowy” ogłaszanym w ramach projektu REAKTOR 
KATOWICE2 jest  INQUBATOR TEATRALNY  

2. Przegląd jest adresowany do teatrów,  grup teatralnych oraz wszystkich twórców 
działających w przestrzeni nieinstytucjonalnej.  

3. Prezentacje zespołów mają charakter otwarty dla publiczności. W trakcie prezentacji 
będzie wykonywana dokumentacja fotograficzna i video na potrzeby promocyjne oraz do 
archiwum.  

4. Organizator nie zapewnia transportu, noclegów ani wyżywienia.  
 

REKRUTACJA 

 
1. Zgłoszenia można przesyłać do 21.09.2015 r.  
2. Zgłoszenie należy wysłać w formie załączonego formularza (link do formularza w 

regulaminie) wraz z nagraniem całego spektaklu. W przypadku braku nagrania istnieje 
możliwość zaprezentowania spektaklu. W zgłoszeniu musi wówczas być zawarta 
informacja o tym kiedy i w jakim miejscu można obejrzeć spektakl na żywo, przed 
upływem 21 września. Zgłoszenie takie musi zostać wysłane do 15 września. 

3. Zgłoszenie należy przesłać na adres kontakt@inqubatorteatralny.pl z dopiskiem TEATR 
DZIELNICOWY. 

4. Przyjmowane będą tylko kompletne zgłoszenia, zawierające nagranie video lub podany 
termin prezentacji spektaklu oraz rider techniczny. 

5. Wyniki rekrutacji zostaną przekazane wszystkim zgłaszającym się najpóźniej 28 września 
2015 r. 

6. Wraz z wynikami rekrutacji zostanie przekazany harmonogram prezentacji 
konkursowych. Terminy i miejsca prezentacji zostaną uzgodnione z finalistami konkursu. 
 

PREZENTACJE KONKURSOWE 

1. Spektakle konkursowe będą prezentowane w kolejne piątki października – 2.10, 9.10, 
16.10, 23.10. Szczegóły zostaną ustalone z teatrami.  

2. Prezentacje odbędą się w różnych dzielnicach Katowic. Szczegóły dot. lokalizacji zostaną 
podane w późniejszym terminie. 

                                                           
1
 działające poza instytucją publiczną, działające w trzecim sektorze – NGO’s, aktywiści, grupy niezrzeszone. 

2
 Reaktor Katowice to projekt 3 letni Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje  działający od roku 2014. 

Inicjatorem jest Fundacja FOMA na zaproszenie głównego organizatora Centrum Kultury Katowice im. Krystyny 

Bochenek 



3. Spektakle konkursowe będą ocenianie przez jury, które wyłoni zwycięzcę konkursu.  
4. Jury konkursu ma charakter społeczny. Składa się z twórców, dziennikarzy, autorytetów 

zajmujących się kulturą na Śląsku oraz wybranych w wyniku otwartego naboru 
społeczników angażujących się w życie kulturalne województwa.  

5. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na ponowną prezentację spektaklu 
w podanym poniżej terminie. Zapis ten będzie uwzględniony w umowie zawieranej 
z teatrami.  

 

NAGRODA 

1. Każdy teatr prezentujący spektakl w drugim etapie konkursu otrzyma honorarium 
wysokości 1500,00 zł brutto. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest podpisanie 
umowy z organizatorem i wykonanie jej przedmiotu. 

2. Nagrodzony spektakl zostanie oficjalnie zaprezentowany podczas Festiwalu Sztuki 
Reżyserskiej INTERPRETACJE 2015 w Katowicach. 

3. Prezentacja odbędzie się 12 listopada. Szczegóły dot. miejsca i godziny zostaną 
przekazane w późniejszym terminie. 

4. Zwycięzca otrzyma nagrodę oraz dyplom najlepszego spektaklu „Teatru Dzielnicowego” 
oraz  wynagrodzenie w wysokości 1500,00 zł brutto za ponowne zaprezentowanie 
spektaklu. 

 

DANE KONTAKTOWE 

1. Email: kontakt@inqubatorteatralny.pl 
 

PLIKI DO POBRANIA 

1. Formularz: http://fundacjafoma.pl/teatrdzielnicowy/formularz.docx 
2. Regulamin: http://fundacjafoma.pl/teatrdzielnicowy/regulamin.pdf 

 


