DZIEŃ DOBRY SZTUKO 2017
XII Przegląd Młodego Teatru Wielkopolski
Regulamin
1. Organizatorami XII Przeglądu Młodego Teatru Wielkopolski Dzień Dobry Sztuko 2017, zwanego
dalej Przeglądem, jest Poznańska Fundacja Artystyczna oraz Centrum Kultury i Biblioteka
Publiczna Gminy Suchy Las, zwanymi dalej Organizatorem.
2. Przegląd kierowany jest do dzieci i młodzieży działających w zespołach i grupach teatralnych
w szkołach podstawowych i gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych oraz ośrodkach kultury,
świetlicach i klubach na terenie województwa wielkopolskiego.
3. Celem Przeglądu jest prezentacja dorobku młodego teatru Wielkopolski –promocja oryginalnych
widowisk opisujących świat rówieśników językiem sztuki współczesnej, rozbudzenie myślenia,
emocji i pasji młodego twórcy szukającego własnego miejsca w świecie, teatr klasyczny w treści
i nowoczesny w formie. Integralnie związane z Przeglądem warsztaty wykorzystają zdolności
młodych artystów, ugruntują świadomość własnej tożsamości kulturowej opartej na szacunku
i akceptacji innego. Liczymy na różne formy teatralnej wypowiedzi –teatr żywego planu, teatr
muzyczny, teatr ożywionej plastyk, happening, działania interdyscyplinarne.
4. Przegląd prowadzony będzie w następujących kategoriach wiekowych:
I.
kategoria – szkoły podstawowe klasy I-III,
II.
kategoria – szkoły podstawowe klasy IV-VI,
III.
kategoria – gimnazja,
IV.
kategoria – szkoły ponadgimnazjalne.
Uwaga! O kwalifikacji grupy do poszczególnej kategorii wiekowej decyduje wiek większości
członków zespołu.
5. Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest nadesłanie do dnia 30.01.2017 r. wypełnionej karty
zgłoszeniowej wraz z zapisem prezentacji spektaklu na nośniku elektronicznym. Widowisko
może trwać max. 30 min.
6. Uczestników Przeglądu zgłaszają pełnoletni opiekunowie grup.
7. Zgłoszenie uczestników do Przeglądu następuje przez dostarczenie Organizatorowi karty
zgłoszeniowej (do pobrania ze strony internetowej www.osrodekkultury.pl lub w siedzibie
Organizatora) i jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.
8. Organizator powoła Radę Artystyczną, zwaną dalej Radą, która dokona oceny spektakli
zgłoszonych do Przeglądu i przeprowadzi warsztaty artystyczne dla zaproszonych grup
teatralnych.
9. Szczególna uwaga Rady skierowana będzie na :
 teatr autorski,
 nieszablonowe rozwiązania sceniczne i niebanalność oprawy plastycznej,
 komunikatywność wypowiedzi teatralnej,
 wykorzystanie naturalności młodego aktora oraz jego uczestnictwo we współtworzeniu
spektaklu,
 elementy twórczej zabawy i eksperymentu artystycznego.

10. Harmonogram Przeglądu
I.
etap: 1.02 - 14.02.2017 r. – 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 - 16.04.2017 r. – udział wyłonionych zespołów w warsztatach teatralnych
prowadzonych przez aktorów, scenografów i muzyków w miejscu siedziby grupy
teatralnej;
III.
etap 21-22.04.2017 r. - Finał Przeglądu na scenie Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej
Gminy Suchy Las, zwany dalej Finałem– prezentacje spektakli (dzień pierwszy- kategorie
szkół podstawowych, dzień drugi: kategoria gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne).
11. W trakcie Finału Organizatorzy powołują Jury, które przyzna nagrodę Grand Prix -Wojciecha
w każdej kategorii wiekowej oraz nagrody rzeczowe dla wszystkich zespołów uczestniczących
w Finale.
12. W trakcie Finału nagrody specjalne w każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną również
przez Młodzieżowe Jury, w skład którego wchodzić będzie jeden przedstawiciel każdego
zespołu uczestniczącego w Finale.
13. Karty zgłoszeń należy przesłać do 30 stycznia 2017 r. na adres:
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las,
62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 16
e-mail: m.mucha@osrodekkultury.pl
14. Koszty dojazdu na Finał pokrywają uczestnicy.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
16. Regulamin Przeglądu jest dostępny pod adresem www.osrodekkultury.pl.

Biuro Organizacyjne
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 16, 62-002 Suchy Las
Informacji udziela: Małgorzata Mucha, m.mucha@osrodekkultury.pl tel. 612500402.
Organizatorzy
Poznańska Fundacja Artystyczna, Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las
Patronat medialny
Gazeta Sucholeska, Sucholeska Telewizja Internetowa

