
ORGANIZATORZY
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
Soleckie Centrum Kultury w Solcu Kujawskim
Przy współpracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Kamieniu Krajeńskim, Ośrodka Kultury Sportu 
i Rekreacji w Świeciu, Kujawskiego Centrum Kultury 
w Inowrocławiu, Nakielskiego Dom Kultury w Nakle, 
Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy.

TERMIN I MIEJSCE

Finał konfrontacji odbędzie się w czwartek 
26 kwietnia 2018r. w Soleckim Centrum Kultury.

ZAŁOŻENIA I CELE
• prezentacja dorobku artystycznego amatorskich 
  teatrów dziecięcych i młodzieżowych

• inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy 
  artystycznej i wychowawczej z dziećmi i młodzieżą

• stworzenie możliwości konfrontacji i wymiany 
 doświadczeń pomiędzy instruktorami, pedagogami 
  i animatorami kultury oraz samymi wykonawcami

• upowszechnianie sztuki teatru wśród dzieci 
  i młodzieży w regionie kujawsko-pomorskim.

ZASADY UDZIAŁU , 
UWAGI ORGANIZACYJNE
Udział w Konfrontacjach mogą zgłosić dziecięce 
i młodzieżowe zespoły teatralne (uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjaliści) z terenu województwa 
kujawsko-pomorskiego, rekomendowane przez
ośrodki kultury naszego województwa lub grupy 
będące laureatami przeprowadzonych wcześniej 
 eliminacji wstępnych!

Uwaga! Spośród laureatów do finału zaproszonych 
zostanie 10 najciekawszych spektakli.

Organizatorzy mogą dodatkowo zaprosić zespoły, 
które były laureatami wcześniejszych edycji „Teatru 
bez granic”. Mile widziane będą wszelkie formy 
teatralne realizowane zarówno w żywym planie jak 
i w technikach lalkowych. 

Czas trwania spektaklu nie powinien przekroczyć 
35 minut. 

Grupy przyjeżdżają z własnymi dekoracjami i rekwizy-
tami niezbędnymi do realizacji przedstawienia, 

zespoły lalkowe – z własnymi parawanami. 
Organizatorzy zapewniają pomoc techniczną na scenie, 
zgodnie z informacjami podanymi w Karcie Zgłoszenia. 
Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji 
delegującej.

 Warunkiem udziału zespołu w Konfrontacjach jest:

• do 5 kwietnia 2018r. nadesłanie szczegółowo wypeł-
nionej Karty Zgłoszenia i scenariusza spektaklu na 
adres Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury 
w Bydgoszczy: pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz

• do 10 kwietnia 2018r  
opłata „wpisowe” w wysokości 25 zł. 
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. II O/BYDGOSZCZ 
nr 68 1240 3493 1111 0000 4305 7874 
(z dopiskiem teatr).

Istnieje możliwość zarezerwowania obiadu dla uczest-
ników imprezy (wykonawców i opiekunów) - koszt: 
15 zł. od osoby - poprzez zasygnalizowanie tego faktu 
w Karcie Zgłoszenia i wpłacie należnej kwoty na konto 
KPCK w Bydgoszczy.

 OCENA PREZENTACJI, NAGRODY
Organizatorzy powołają JURY złożone z aktorów, 
muzyków, artystów plastyków, znanych animatorów 
kultury, pedagogów i instruktorów teatralnych.
JURORZY oceniając spektakle wezmą przede 
wszystkim pod uwagę:

- umiejętności aktorskie wykonawców
- ciekawe zabiegi inscenizacyjne
- kulturę słowa
- wartości literackie scenariusza
- reżyserię oraz oprawę plastyczną
  i muzyczną spektaklu. 

JURY po obejrzeniu wszystkich spektakli przyzna trzy 
główne nagrody zespołowe (finansowe, rzeczowe lub 
w formie zaproszenia do teatru albo udziału w warsz-
tatach doskonalących) - osobno w odrębnych trzech 
grupach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VI szkoły 
podstawowej oraz młodzież z klas VII-VIII i gimnazja-
liści z klas II i III.
Możliwe są też dodatkowe drobne upominki grupowe 
i indywidualne nagrody aktorskie. Ostateczny podział 
nagród zależy od Jury i organizatorów Konfrontacji.
Instruktorzy wezmą udział w towarzyszących 

Teatr bez granic 2018
r e g u l a m i n



ZAPRASZAMY

Konfrontacjom omówieniach warsztatowych z udzia-
łem Jurorów. W tym czasie zaprosimy młodych akto-
rów do wspólnej zabawy parateatralnej. 
Uwaga!
Wszyscy uczestnicy przyjeżdżają do godz. 9.00 
i pozostają do końca imprezy, oglądając wszystkie 
przedstawienia i uczestnicząc w przygotowanych 
przez Organizatorów zajęciach!

SEKRETARIAT IMPREZY
Koordynatorem imprezy jest Barbara Sobotka – Dział 
Artystyczny / Pracownia Teatralna/ KPCK 
w Bydgoszczy plac Kościeleckich 6,
85-033 Bydgoszcz (tel. 52 585-15-01-03) 
e-mail: barbara.sobotka@kpck.pl

Szczegóły dotyczące Konfrontacji także na naszej 
stronie internetowej:
www.kpck.pl /TEATR/

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury 
w Bydgoszczy,
dyrektor Ewa Krupa
plac Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
tel. 52. 585 15 (01-03)
fax. 52. 585 15 06
www.kpck.pl

Soleckie Centrum Kultury w Solcu Kujawskim,
dyrektor Regina Osińska
ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 1, 86-050 
Solec Kujawski
tel. 52 387 01 57
www.sck-solec.com


