Dom Kultury ”Podgórze” oraz Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay”,
zapraszają na 5 edycję Festiwalu Teatrów im. Felicjana Dulskiego.
Celem Festiwalu jest pokazanie jak teatr może być wykorzystany w
edukacji

dzieci

młodzieży

i

dorosłych,

jakie

wartości

płyną

z

prezentowanych spektakli oraz jak poprzez konfrontację doświadczeń
reżyserów teatralnych, aktorów i instruktorów teatrów zachęcić nauczycieli
i twórców do korzystania z wychowawczych i poznawczych dobrodziejstw
teatru, który od wieków służył twórczo pojętej pedagogice. Jury Festiwalu
nagrodzi najlepsze spektakle według dobrego smaku Radosnej Edukacji,
Mądrej Tolerancji i Twórczej Zabawy.

Jury Festiwalu:
Agnieszka Rzepka-Basta – pedagog, instruktor teatralny
Krzysztof Grygier – aktor
Bożena Krzyżanowska – aktorka
oraz młodzi entuzjaści Teatru Nieco Większych Form

Terminarz:
do 05.05.2017

Przesłanie wypełnionych formularzy
zgłoszeniowych wraz z nagraniem spektaklu
na adres Centrum Sztuki Współczesnej "Solvay",
ul. Zakopiańska 62,
30-418 Kraków lub na adres mailowy
festiwalfelicjan@gmail.com

do 15.05.2017

Wyniki pierwszego etapu – kwalifikacja
zespołów do przeglądu konkursowego.

do 25.05.2017

Potwierdzenie uczestnictwa w Festiwalu.

30.05.2017

Konkurs szkół podstawowych i gimnazjów,
warsztaty teatralne, ogłoszenie wyników.
Wręczenie nagród i statuetki Felicjana Dulskiego
za najlepszy pokaz.
Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay”,
ul. Zakopiańska 62,
30-418 Kraków

31.05.2017

Konkurs szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych,
warsztaty teatralne, ogłoszenie wyników.
Wręczenie nagród i statuetki Felicjana Dulskiego
za najlepszy pokaz.
Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay”,
ul. Zakopiańska 62,
30-418 Kraków

Warunki konkursu:
1. Festiwal ma charakter konkursu, w którym mogą wziąć udział zespoły ze
szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, a także dorośli z
całej Polski.
2. Zapraszamy do udziału grupy prezentujące wszelkie rodzaje teatru.
Festiwal nie jest ukierunkowany tematycznie czy formalnie.
3. Każda grupa może zgłosić tylko jeden spektakl.
4. Zgłoszenie grupy do uczestnictwa w przeglądzie dokonuje się poprzez

przesłanie do 05.05.2017 r. wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z
nagraniem całości spektaklu. Zgłoszenie można wysłać pocztą tradycyjną
na adres:
Centrum Sztuki Współczesnej Solvay,
ul. Zakopiańska 62
30- 418 Kraków
lub drogą mailową na adres: festiwalfelicjan@gmail.com
5. Ogłoszenie pierwszego etapu konkursu odbędzie się do dnia 15.05.2017

drogą mailową. Opiekunowie zakwalifikowanych do przeglądu zespołów
zobowiązani są potwierdzić swój udział do 25.05.2017.
6. Potwierdzenie udziału wiąże się z obecnością podczas prezentacji
konkursowych wszystkich zespołów tego dnia, a także aktywnym udziałem
w warsztatach teatralnych.
7. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność zespołu na ogłoszeniu
wyników, które odbędzie się bezpośrednio po warsztatach teatralnych.
8. Spektakl nie powinien trwać dłużej niż 60 min.
9. Czas montażu i demontażu scenografii nie powinien przekroczyć w sumie
20 minut.
10.Zespoły, które przekroczą wyznaczony czas na montaż i demontaż
scenografii lub czas trwania spektaklu, nie będą brane pod uwagę w
konkursie, ale nadal będą mogły wystąpić na festiwalu.
11. Koordynator zespołu zobowiązany jest wysłać drogą mailową na adres

festiwalfelicjan@gmail.com ewentualny podkład muzyczny w formacie
audio. Podkład można dostarczyć również organizatorom przed Festiwalem.
12.Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu.
13.Organizatorzy przewidują nagrody w postaci bezpłatnych warsztatów w
dniach Festiwalu, nagrody książkowe.
14.Po każdym dniu konkursu Jury przyzna nagrody oraz Grand Prix – statuetkę
Felicjana Dulskiego.
15.Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zarejestrowanych
podczas trwania festiwalu.

Dane techniczne:
Wymiary sceny:

Wyposażenie:
4 x PAR LED RGB / 8 x Reflektor PC 1 KW / 1 x
Follow spot 3 x odtwarzacz CD / mikrofony /
nagłośnienie ponad 1 KW

KONTAKT:
Prosimy o kontakt mailowy: festiwalfelicjan@gmail.com
W razie potrzeby zapraszamy do kontaktu telefonicznego:
Agnieszka Rzepka-Basta – tel. 691373288

