
ORGANIZATORAMI SPOTKANIA SĄ

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
 Gminny Ośrodek Kultury w Gostycynie

CELE PROGRAMOWE
                                                                   

Inspirowanie amatorskich teatrów działających w środowisku 
wiejskim i małomiasteczkowym do korzystania z dorobku kultu-
ry ludowej.

Upowszechnianie dokonań twórczych teatrów wiejskich 
– kultywujących tradycje ludowe poprzez umożliwienie prezen-
tacji przedstawień poza środowiskiem lokalnym.

Tworzenie i podtrzymywanie tradycji stałych spotkań integru-
jących zespoły i kadrę instruktorską, a tym samym stworzenie 
możliwości  konfrontacji i wymiany doświadczeń artystycznych.

Umożliwienie kontaktu z fachowcami z dziedziny kultury ludowej 
i teatru  poprzez udział  w konsultacjach i zajęciach warsztatowych.
 

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE  I ORGANIZACYJNE

Wojewódzkie Spotkanie Teatrów Obrzędu Ludowgo odbędzie się  
21 maja 2016  r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Gostycynie koło 
Tucholi.

Zapraszamy amatorskie zespoły teatralne z województwa ku-
jawsko-pomorskiego działające w środowisku wiejskim – mające 
w swoim repertuarze widowiska obrzędowe nawiązujące do lo-
kalnych tradycji ludowych naszego regionu. Mile widziane będą 
teatry stanowiące społeczność wielopokoleniową.

Czas prezentacji widowisk
– do 30 minut.

Powołane przez organizatorów jury oceni i omówi obejrzane  
spektakle oraz udzieli fachowej pomocy warsztatowej twórcom 
widowisk.

Wszystkie zespoły biorące udział w Spotkaniu otrzymają pamiąt-
kowe dyplomy, a najciekawsze zostaną wyróżnione nagrodami 
finansowymi. Przewidziane są także indywidualne nagrody rze-
czowe w kategoriach: najlepsza kreacja aktorska, reżyseria, sce-
nariusz, oprawa plastyczna i muzyczna, choreografia układów  
tanecznych, i inne.

Jury wytypuje też najciekawszy zespół, który będzie reprezen-
tował nasz region na Międzywojewódzkim Sejmiku Tetrów Wsi 
Polskiej organizowanym w Kaczorach koło Piły (czerwiec 2016).

Warunkiem udziału w  Wojewódzkim  Spotkaniu Teatrów  Obrzę-
du Ludowego jest nadesłanie dokładnie wypełnionej Karty Zgło-
szenia i skład zespołu wraz ze scenariuszem spektaklu na adres 
Organizatora:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
pl. Kościeleckich 6
85-033 Bydgoszcz
z dopiskiem na kopercie „Wojewódzkie Spotkanie Teatrów 
Obrzędu Ludowego 2016”. Kartę zgłoszenia wraz ze składem 
zespołu można przesłać drogą mailową na adres:
krystyna.wulert@kpck.pl

W TERMINIE DO 5 KWIETNIA 2016
(termin ostateczny)

Organizatorzy zapewniają drobny poczęstunek . Z przyczyn nieza-
leżnych od organizatorów obiady  zespoły załatwiają  we własnym 
zakresie. Jest możliwość zamówienia posiłków w szkole poprzez 
Gminny Ośrodek Kultury w Gostycynie tel. 52 334 61 53, 513 141 122,
zgłoszenia do  30 kwietnia 2016.  Nie zwracamy kosztów podróży.

Wszyscy uczestnicy wezmą udział w KOROWODZIE, który pro-
wadzony przez kapelę przejdzie przez wieś inaugurując  Spotka-
nie. Imprezie towarzyszyć będzie wystawa rękodzieła artystycz-
nego twórców ludowych  oraz degustacja potraw regionalnych 
przygotowana przez Gospodarzy Spotkania. 

Uwaga! 
Istnieje możliwość prezentacji widowisk w plenerze jeśli dopisze 
ładna pogoda. Prosimy zaznaczyć w karcie zgłoszenia, gdzie bę-
dzie realizowany spektakl (sala / plener).

Szczegółowych informacji udziela Krystyna Wulert 
– Dział Artystyczny KPCK w Bydgoszczy:
tel.  52 585 15 02, kom: 692 315 658
e-mail: krystyna.wulert@kpck.pl           
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