Konfrontacje Teatrów Młodzieżowych już po raz 23!
Miejski Dom Kultury-Dom Środowisk Twórczych w Łomży zaprasza młodzież do udziału w XXIII
Konfrontacjach Teatrów Młodzieżowych, które w tym roku odbędą się 7-8 grudnia w sali
widowiskowej MDK-DŚT przy ul. Wojska Polskiego 3. Początek przeglądu o godz. 10.00.
Poniżej szczegółowy regulamin.
Gdzie?
Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych, ul. Wojska Polskiego 3 w Łomży
Kto może zostać uczestnikiem przeglądu?
Młodzież w wieku od 14. do 25. lat: zespoły działające w szkołach, internatach, placówkach
kulturalnych oraz niezależne grupy teatralne działające na terenie województwa podlaskiego.
Co trzeba przygotować?
Spektakl trwający od 20-45. minut przygotowany w oparciu o dowolny materiał literacki. Forma
prezentacji dowolna: monodram, teatr ruchu, pantomimy, formy kabaretowe itp.
Kiedy?
7-8 grudnia 2018 r, godzina 10.00

Jak zgłosić się do udziału?
Do 24 listopada 2018 r. prosimy o przesłanie na adres e-mail: joannaklama@o2.pl
- wypełnioną kartę zgłoszenia,
- płytę DVD z zarejestrowanym spektaklem,
- jeżeli uczestnicy przeglądu posiadają zdjęcie wykonawców lub dokumentację fotograficzną
spektaklu - prosimy o przesłanie jej na wyżej podany e-mail, w temacie wpisując: „konfrontacje
teatrów młodzieżowych”.
Kwalifikacji spektakli dokona powołana przez organizatora komisja. Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo do zapraszania poszczególnych spektakli z pominięciem fazy eliminacji.
Organizator do 29 listopada 2018r. zobowiązuje się powiadomić telefonicznie lub e-mailem zespoły
zakwalifikowane do udziału w przeglądzie teatralnym.
Jury oceniać będzie:
- oryginalność,
- pomysł inscenizacyjny,
- dykcję i ekspresję aktorów,
- ogólny wyraz artystyczny,
- materiał literacki.

Nagrody:
Najlepszy spektakl wyróżniony zostanie Nagrodą Prezydenta Łomży. Przewidziane są również
nagrody pieniężne i rzeczowe dla wykonawców oraz dyplomy uczestnictwa. Decyzję o podziale
nagród podejmuje jury przeglądu.
Patronat honorowy: PREZYDENT MIASTA ŁOMŻA
Organizator:
Miejski Dom Kultury
- Dom Środowisk Twórczych w Łomży,
ul. Wojska Polskiego 3
tel. 86 216 32 26
e-mail:j.klama@mdk.lomza.pl
www.mdk.lomza.pl
Sprawami organizacyjnymi zajmuje się:
Joanna Klama - instruktor ds. teatru MDK-DŚT
email: joannaklama@o2.pl
tel. 86-2163-226, tel.kom.698 400 980

