REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO PRZEGLĄDU TEATRALNO –
KABARETOWEGO „WIEŻOWISKO”
Organizatorzy:
Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka w Gniewinie
Samorządowy Zespół Szkół w Gniewinie
Patronat Honorowy:
Wójt Gminy Gniewino
Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Patroni medialni:
Radio Kaszëbë
Nadmorska Grupa Medialna: Telewizja TTM, Norda FM, Nadmorski24pl.
Data: 17 – 19 maja 2018 r.
Cele przedsięwzięcia:
Wyzwalanie i upowszechnianie inicjatyw twórczych i poszukiwań w dziedzinie repertuaru
oraz form wyrazu artystycznego.
Wymiana
doświadczeń
pomiędzy
amatorskimi
zespołami
teatralnymi
i kabaretowymi oraz ich animatorami.
Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań sztuką teatru i kulturą.
Integracja międzypokoleniowa.
1.
Przegląd skierowany jest do amatorskich zespołów teatralnych i kabaretowych działających
przy szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, uczelniach, instytucjach
kultury, stowarzyszeniach, organizacjach pozarządowych oraz grup/twórców niezależnych.
2.
Przegląd ma otwarty zasięg terytorialny, adresowany jest do twórców – amatorów z całej
Polski.
3.
Dopuszcza się udział twórców z zagranicy.
4.
Kategoria wiekowa jest nieograniczona.
5.
Dobór repertuaru i jego opracowanie teatralne winny posiadać wysokie walory artystyczne
i stanowić spektakle teatralne (widowiska), nie zaś programy okazjonalne i tematyczne zrealizowane
przy użyciu środków teatralnych.
6.
Repertuar i forma są dowolne (teatry żywego planu: teatry dramatyczne, teatry poezji, teatry
ruchu, teatry tańca, teatry plastyczne: teatr lalkowy, teatr przedmiotu, kabarety).
7.
Czas prezentacji spektaklu nie może przekroczyć 30 minut (montaż dekoracji: do 15 minut).
8.
Liczba uczestników w zespole - do 25 osób.

9. Dany zespół teatralny/aktor indywidualny prezentuje tylko jeden spektakl.
10. Wieżowisko ma charakter przeglądu, a spektakle oceniać będzie profesjonalne jury. Przyznane
zostaną nagrody i wyróżnienia.
11.
Organizatorzy zapewniają:
scenę o wymiarach 5m x 7m w sali widowiskowo - kinowej
sprzęt multimedialny
krzesła, stoliki, ławki
bezpłatny obiad w stołówce szkolnej
możliwość pozostania na bezpłatny nocleg w szkole w Gniewinie (śniadania i kolacje we
własnym zakresie, własny materac i śpiwór)
12.

Uczestniczy przyjeżdżają na koszt własny.

13.
Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie materiałów fotograficznych i filmowych
z przeglądu w celach promocyjnych.
14. Zgłoszenie uczestnictwa na karcie zgłoszenia – do 18 kwietnia 2018 roku na adres:
wiezowisko@gmail.com
Informacji szczegółowych udzielają organizatorzy:
Wioletta Majer-Szreder, wicedyrektor SZS w Gniewinie – tel. 662 293 917
wiezowisko@gmail.com
Sławomir Klas, CKSTiB – tel. 58 670 63 36 slawomir.klas@gniewino.pl
Adres miejsca, w którym odbywa się „Wieżowisko”:
Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka w Gniewinie
ul. Sportowa 1
84-250 Gniewino
tel. 58 670 63 37
fax: 58 670 63 42
Adres bazy noclegowej i stołówki:
Samorządowy Zespół Szkół w Gniewinie
ul. Szkolna 1
84-250 Gniewino
tel. 58 670 66 36
fax:58 670 66 35

