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27 PAŹDZIERNIKA 2018 r.
ZGŁOSZENIA DO 15 CZERWCA 2018 r.
Główny Organizator:
FUNDACJA PGE ENERGIA CIEPŁA
ZAPRASZAMY ANIMATORÓW KULTURY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W II FESTIWALU TEATRALNYM ŚLĄSKI KONSEK TEMATYCZNIE
ZWIĄZANYM Z KULTURĄ GÓRNEGO ŚLĄSKA. ZADANIEM UCZESTNIKÓW BĘDZIE PRZYGOTOWANIE KRÓTKIEJ FORMY TEATRALNEJ
SCENICZNIE PODEJMUJĄCEJ TEMAT ŚLĄSKA W ODNIESIENIU DO HISTORII, TRADYCJI, JĘZYKA, WSPÓŁCZESNOŚCI.
Głównym celem festiwalu ŚLĄSKI KONSEK jest stworzenie, poprzez inscenizację teatralną, platformy do dyskusji na temat
przemian kulturowych zachodzących we współczesnym świecie widzianym przez pryzmat świadomości regionalnej i lokalnej
mieszkańców Górnego Śląska.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
• promowanie kultury i upowszechnianie twórczości literackiej, teatralnej, muzycznej oraz plastycznej podejmującej tematykę
Śląska,
• kształtowanie tożsamości oraz świadomości regionalnej i lokalnej,
• popularyzacja śląskiego dziedzictwa kulturowego,
• rozwijanie zainteresowania historią Śląska oraz jej wpływu na współczesne życie mieszkańców regionu,
• pobudzanie aktywności twórczej – literackiej i teatralnej podejmującej tematykę związaną z regionem,
• integracja uczestników festiwalu wywodzących się z różnych środowisk, podejmujących tematykę Górnego Śląska.
ADRESAT:
Zespoły teatralne działające przy ośrodkach kultury i teatralne grupy nieformalne.
OPIS:
Festiwal Śląski KONSEK ma formę konkursu na sceniczną interpretację literatury o tematyce śląskiej. Scenariusz może być oparty
na dowolnych tekstach literackich, w tym także tekstach własnych. Wybór formy scenicznej należy do twórców spektaklu.
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REGULAMIN

Festiwal jest konkursem dla nieprofesjonalnych grup teatralnych z uczestnikami od 16 roku życia. Zespoły kandydujące do
uczestnictwa w festiwalu prosimy o dokładne wypełnienie Karty Zgłoszenia i przesłanie do 15 czerwca 2018 r. na adres:
festiwal.miniatury@gmail.com.
Spośród nadesłanych zgłoszeń komisja artystyczna wyłoni grupy teatralne, które zostaną zaproszone do udziału w festiwalu.
Komisja zwróci szczególną uwagę na kreatywne podejście do scenicznej prezentacji tematu Śląska na podstawie załączonego
krótkiego opisu scenariusza projektu. Do 30 czerwca 2018 r. organizator powiadomi zespoły o decyzji komisji drogą mailową, na
stronie festiwalu konsekfestiwal.pl oraz na Facebooku.
JURY:
Prezentacje konkursowe oceniać będzie profesjonalne jury. Ocenie podlega ogólny wyraz artystyczny w tym inscenizacja,
reżyseria, muzyka, choreografia, scenografia, rekwizyty, kostiumy i warsztat aktorski. Jury zwróci szczególną uwagę na kreatywne
podejście do scenicznej prezentacji tematu Śląska.
NAGRODY:
Główny organizator Fundacja PGE Energia Ciepła, ustala pulę nagród o łącznej wysokości 10.000 złotych. Laureat nagrody głównej
otrzyma także okolicznościową statuetkę. Jury przyzna nagrody dla wybranych zespołów i najlepszego aktora festiwalu. Zdecyduje
także o ilości i wysokości nagród. Od decyzji jury nie ma odwołania. Możliwe są inne nagrody specjalne, ufundowane przez osoby
prywatne i instytucje. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.
SPRAW ORGANIZACYJNIE:
Festiwal ŚLĄSKI KONSEK odbędzie się w dniu 27.10.2018 r. w siedzibie głównego organizatora Fundacji PGE Energia Ciepła,
ul. Podmiejska w Rybniku. Podczas festiwalu odbędą się także imprezy towarzyszące: konsek plastyczny, konsek muzyczny, konsek
kulinarny (szczegóły w materiałach reklamowych we wrześniu). Szczegółowy harmonogram festiwalu, w tym kolejność i godziny
przesłuchań, podany zostanie do 30 września. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalenia kolejności prezentacji.
Każda grupa prezentuje jedną inscenizację teatralną o łącznym czasie nieprzekraczającym 20 minut. Czas montażu scenografii
i przygotowania sceny nie powinien przekraczać 10 minut. Scena do prezentacji ma wymiary 10 m x 5 m. Widownia ułożona
amfiteatralnie przewidziana jest na około 100 osób. Organizator zapewnia standardowe oświetlenie sceny oraz nagłośnienie
w ramach sprzętu jakim dysponuje. Specjalne wymagania, mające znaczenie dla inscenizacji, winny być opisane w riderze.
Scenografia i rekwizyty są we własnym zakresie zespołów, inne potrzeby techniczne ze strony organizatora po wcześniejszym
uzgodnieniu. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny, organizator nie zapewnia transportu i noclegów. Po
przesłuchaniach organizator zapewnia kolację artystom imiennie ujętym w zgłoszeniu.
PUBLIKACJE DANYCH I WIZERUNKÓW UCZESTNIKÓW:
Prezentacje zespołów mają charakter otwarty dla publiczności.
Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
organizacyjnych Fundacji PGE Energia Ciepła. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego dysponowania wszystkimi
materiałami zarejestrowanymi dowolną techniką podczas prezentacji konkursowych, publikacji wizerunku w materiałach
wydawniczych i promocyjnych związanych z festiwalem (zarówno tej edycji, jak i kolejnych) w prasie, telewizji, katalogach
i plakatach, materiałach sponsorów, internecie i innych środkach przekazu.
Dyrektor Festiwalu: Jan Makowski					Informacje organizacyjne: 604426858
Dyrektor Artystyczny: Jadwiga Demczuk-Bronowska 		
Oficjalna strona festiwalu: www.konsekfestiwal.pl
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II ŚLĄSKI KONSEK
FESTIWAL TEATRALNY W RYBNIKU
27 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
ZGŁOSZENIA: DO 15 CZERWCA 2018 R.
ORGANIZATOR: FUNDACJA PGE ENERGIA CIEPŁA

KARTA ZGŁOSZENIA

NAZWA I RODZAJ TEATRU, WIEK UCZESTNIKÓW:

ADRES I NUMER TELEFONU SIEDZIBY ZESPOŁU:

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA ZESPOŁU, NUMER TELEFONU, ADRES E - MAIL:

TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO REŻYSERA, CHOREOGRAFA, SCENOGRAFA, AUTORA TEKSTU, SCENARIUSZA, MUZYKI:

DOKŁADNA ILOŚĆ OSÓB W ZESPOLE – NAZWISKA (AKTORZY, OPIEKUN, POMOC TECHNICZNA):

POTRZEBY TECHNICZNE (ŚWIATŁO, DŹWIĘK, NAGŁOŚNIENIE, DODATKOWE ELEMENTY
W MIARĘ MOŻLIWOŚCI ORGANIZATORÓW, NP. KRZESŁA, STÓŁ, ZASTAWKI:

DOKŁADNY CZAS TRWANIA MINIATURY ORAZ CZAS POTRZEBNY NA PRZYGOTOWANIE SCENY

INFORMACJE O ZESPOLE, EWENTUALNE OSIĄGNIĘCIA NA INNYCH FESTIWALACH

KRÓTKI OPIS TREŚCI PRZEDSTAWIENIA
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