Regulamin
XVI Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych w Redzie
Reda, 25 listopada 2017
1. Organizator – Miejski Dom Kultury w Redzie
ul. Łąkowa 59 A, 84-240 Reda
tel. 58 736 28 28 | fax. 58 678 31 67 | mdk@reda.pl | www.mdk.reda.pl
2. Miejsce – Zespół Szkół nr 1
ul. Łąkowa 36/38, 84-240 Reda
3. Zgłoszenia – karty zgłoszeń przyjmujemy do 10 listopada br., na adres:
Miejski Dom Kultury w Redzie, ul. Łąkowa 59 A, 84-240 Reda
lub fax. 58 678 31 67 | mdk@reda.pl
4. Kategorie > Junior (od 6 do 11 lat)
> Młodzież i dorośli (od 12 lat)
> Monodram
Kategoria jest realizowana, gdy uzbierają się minimum 4 zgłoszenia.
5. Zasady –
> Maksymalny czas trwania spektaklu to 30 minut* (wlicza się w to montaż i demontaż
scenografii)
* Przekroczenie wyznaczonego czasu oznacza dyskwalifikację zespołu.

> Każda grupa może przedstawić dowolną formę teatralną* (dramat, komedia, musical, itp.)
* Dopuszcza się wystawienie fragmentu oryginalnego przedstawienia.

> Repertuar/ temat – dowolny* (autorski, adaptacyjny, inspirowany)
* Spektakl nie może zawierać treści rasistowskich i innych powszechnie uznanych za karalne.

> Technika sceny – dowolna* (dźwięk, światło, wizualizacje)
* Efekty sceniczne nie mogą uszkodzić miejsca, w którym odbywa się przegląd oraz nie mogą wyrządzić szkody
publiczności.
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6. Ocena – trzyosobowe jury ocenia: dobór tekstu/scenariusza, grę aktorską, ruch sceniczny,
scenografię, technikę sceny, reżyserię oraz kreatywne podejście do wybranego repertuaru.
7. Nagrody – w każdej kategorii jury może przyznać I, II, III miejsce oraz wyróżnienia
(indywidualne lub grupowe).
Część nagród została dofinansowana przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie.
8. Cele przeglądu – konfrontacja i ocena działań artystycznych teatrów amatorskich i
półamatorskich; upowszechnianie inicjatyw twórczych; wyzwalanie poszukiwań w zakresie
repertuaru oraz form wyrazu artystycznego; edukacja i animacja w zakresie kultury
teatralnej; promocja teatru amatorskiego; spotkanie lokalnych środowisk twórczych.
9. Program –
sobota, 25 listopada 2017
> 10:00 – 10:15 Rozpoczęcie – losowanie* kolejności występów kategorii JUNIOR
> 10:15 – 10:30 Losowanie kolejności występów kategorii MŁODZIEŻ I DOROŚLI, MONODRAM
> 10:30 – 15:00 Przegląd spektakli kategorii JUNIOR
> 15:00 – 15:45 Obrady Jury
> 15:45 – 16:00 Wręczenie nagród kategorii JUNIOR
> 16:00 – 20:00 Przegląd spektakli kategorii MŁODZIEŻ I DOROŚLI, MONODRAM
> 20:00 – 20:45 Obrady Jury
> 20:45 – 21:00 Wręczenie nagród kategorii MŁODZIEŻ I DOROŚLI, MONODRAM
*Losowanie odbędzie się na scenie. W losowaniu biorą udział przedstawiciele zespołów
(reżyser/opiekun grupy).
10. Informacje techniczne – każdy opiekun zespołu/reżyser na 15 minut przed spektaklem
powinien dostarczyć naszemu technikowi sceny pendrive lub przygotować laptop do
podłączenia ze ścieżką dźwiękową.
Informacje dot. światła oraz scenografii prosimy zawrzeć w karcie zgłoszenia.
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Karta zgłoszenia
XVI Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych w Redzie
Reda, 25 listopada 2017
1. Nazwa zespołu 2. Miasto 3. Liczba aktorów + wiek (od - do) 4. Opiekun zespołu 5. Telefon kontaktowy 6. Nazwa placówki delegującej 7. Tytuł spektaklu i autor 8. Reżyser 9. Czas trwania (max 30 min) 10. Technika sceny – prosimy zaznaczyć lub podkreślić wybrane
> światło: ⃝ białe – cała scena | ⃝ punktowe – kolory:
> dźwięk: ⃝ pendrive | ⃝ laptop | ⃝ własny magnetofon
> wizualizacje: ⃝ laptop + projektor* | ⃝ brak
> scenografia: ⃝ minimalistyczna | ⃝ rozbudowana | ⃝ bardzo rozbudowana
> ilość krzeseł*:
> ilość stołów*:
*Krzesła, stoły (prostokątne) oraz projektor zapewnia Organizator.
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