СЕДМИ УЧЕНИЧЕСКИ ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ
"АРЛЕКИН" - НОВА ЗАГОРА 2018 г.
Община Нова Загора, СУ „Христо Ботев” и НЧ”Д.П.Сивков-1870” организират Седми
ученически театрален фестивал „АРЛЕКИН”, който ще се проведе от 27 до 30 март
2018 г. в театър „Минко Балкански” в гр. Нова Загора.
Целта на фестивала е да насърчи ученическото театрално творчество и
популяризирането на театралното изкуство сред учениците. Да подпомогне развитието на
общокултурното пространство в областта на ученическото театрално изкуство в страната.
Община Нова Загора има опит в организирането на театрални фестивали. В
продължение на шест години тя организира Национален фестивал на камерните
любителските театри с международно участие, който от 2014 г. прерасна в Национален
фестивал на любителските театри, без ограничение само за камерни състави.
Театър „Минко Балкански” е напълно реконструиран и обзаведен през 2006 г. със
средства от фондация „Миньо Балкански” и дарен на СУ ”Христо Ботев”, като по този начин
училището е единствено в страната, което разполага със собствен театрален салон с 350
седящи места.
СТАТУТ
ЦЕЛ: Ученическият театрален фестивал има за цел да стимулира творческите заложби на
ученици от всички училищни степени и техните театрални изяви, като по този начин
популяризира и съхранява театралното изкуство.
УЧАСТНИЦИ:Ученически театрални състави, школи и театрални студия към училища,
читалища, детски комплекси, центрове за работа с деца и частни театрални студия от цялата
страна.
ОРГАНИЗАТОРИ: Община Нова Загора, СУ ”Христо Ботев”- гр. Нова Загора и НЧ „Д.П.
Сивков – 1870”.
РЕГЛАМЕНТ:
1. Фестивалът няма да бъде с конкурсен характер.
2. Всеки театрален състав, участвал във фестивала, получава грамота за участие.
3. Право на участие имат ученически театрални състави от всички училищни степени,
представящи драматургични творби от всички жанрове: драматичен театър, комедия,
музикален театър /мюзикъл, оперета/, младежки шоу програми.
4. Не се допуска участието на актьори професионалисти в театралните трупи.
5. Театралните трупи представят по един спектакъл с времетраене до 60 мин.
6. Времето за строеж на декора да не надвишава 15 минути.
7.Заявки за участие във фестивала се приемат в срок до 28.02.2018 г.
8.До 16.03.2018 г. организаторите са длъжни да уведомят участващите трупи за деня и часа
на тяхното явяване.
9.Разходите за пътни, нощувки и храна на участниците са за сметка на организациите,
представящи театралните състави.
10. Резервации за нощуване /при желание/ на участници и съпътстващи ги групи в периода
на провеждането на фестивала не се правят самостоятелно, а само чрез организаторите с
подаването на Заявката за участие. Организаторите запазват заявените места за нощуване.

Заявка за участие можете да изтеглите оттук:
http://nova-zagora.org/index.php?option=com_content&task=view&id=298&Itemid=149

АДРЕС:
8900 Нова Загора, ул.”24- ти май” №1
Община Нова Загора
Отдел” КМПИМ”
тел.0457/6 41 62
е-mail: otdel.kultura.nz@abv.bg

