
ORGANIZATORZY
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
Soleckie Centrum Kultury w Solcu Kujawskim

TERMIN I MIEJSCE
Konfrontacje odbędą się w czwartek 23 maja 2019 r. 
w Soleckim Centrum Kultury, w Solcu Kujawskim  
(ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 1).  
Początek – g.10.00.

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 wykonawcami

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

ZASADY UDZIAŁU I UWAGI ORGANIZACYJNE
Udział w Konfrontacjach mogą zgłosić dziecięce i mło-
dzieżowe zespoły teatralne oraz indywidualni wyko-
nawcy (uczniowie szkół podstawowych i gimnazjaliści) 
z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.  

Proponowane spektakle winny mieścić się w formule 
małych form teatralnych, realizowanych zarówno 
w żywym planie jak i w technikach lalkowych. 

Nowością tegorocznej edycji będą indywidualne 
prezentacje w postaci monologu lub teatru jednego 
wiersza (ta ostatnia umożliwia uzasadnione wyko-
rzystanie pozawerbalnych środków wyrazu takich jak 
kostium, rekwizyt, ruch sceniczny, oprawa muzyczna).                           
Nowa formuła przeznaczona jest dla dzieci starszych, 
w wieku 12-16 lat. 

Czas trwania spektaklu nie powinien przekroczyć  
35 minut, a monologu lub teatru jednego wiersza  
– 5/10 minut.

Warunkiem udziału w Konfrontacjach jest wypeł-
nienie online Karty Zgłoszenia (dostępna na stronie 
www.kpck.pl) oraz przesłania jej wraz z nagraniem 
prezentacji drogą elektroniczną: barbara.sobotka@
kpck.pl  – do 10 kwietnia 2019 r. 

Uwaga! Zapis powinien być wykonany ze statycznie 
ustawionej kamery i rejestrować plan ogólny.

Specjalnie powołana komisja dokona kwalifikacji na 
podstawie nadesłanych nagrań i wybierze najciekaw-
sze prezentacje. Organizatorzy mogą dodatkowo za-
prosić zespoły, które były laureatami wcześniejszych 
edycji „Teatru bez granic”. 

Szczegółowe informacje o wyniku kwalifikacji oraz 
program Konfrontacji, przekazane będą zaintereso-
wanym drogą mailową po 20 kwietnia 2019 r.  
Organizatorzy nie odsyłają przekazanych materiałów. 
Pozostaną one w archiwum KPCK w Bydgoszczy.

Wykonawcy przyjeżdżają z własnymi dekoracjami 
i rekwizytami niezbędnymi do realizacji przedstawie-
nia, zespoły lalkowe – z własnymi parawanami. 
Organizatorzy zapewniają pomoc techniczną na  
scenie, zgodnie z informacjami podanymi w Karcie 
Zgłoszenia.

OCENA PREZENTACJI, NAGRODY
Organizatorzy powołają JURY złożone z aktorów, 
muzyków, artystów plastyków,  animatorów kultury, 
pedagogów i instruktorów teatralnych.

JURORZY oceniając spektakle wezmą przede wszyst-
kim pod uwagę:
•	 umiejętności aktorskie wykonawców
•	 ciekawe zabiegi inscenizacyjne
•	 kulturę słowa
•	 wartości literackie scenariusza
•	 reżyserię oraz oprawę plastyczną i muzyczną spektaklu. 
 
JURY przyzna nagrody główne i wyróżnienia
(finansowe i rzeczowe): 
•	 zespołowe - w kategorii teatrów żywego planu 

(osobno w trzech odrębnych grupach wiekowych: 
klasy I-III, klasy IV-VI szkoły podstawowej oraz - 
młodzież z klas VII-VIII i gimnazjaliści z klas III)

•	 zespołowe -  w kategorii teatrów lalkowych i innych 
grupowych form scenicznych

•	 indywidualne - w kategorii monologów i teatrów 
jednego wiersza

•	 nagrody aktorskie.

TEATR BEZ GRANIC 2019 
REGULAMIN



Ostateczny podział nagród zależy od decyzji Jury 
i Organizatorów.

Instruktorzy wezmą udział w towarzyszących Kon-
frontacjom omówieniach warsztatowych z udziałem 
Jurorów, a młodych aktorów zaprosimy do wspólnej 
zabawy parateatralnej. 

***

Uwaga! Prosimy, aby - zgodnie z ideą Konfrontacji 
– uczestnicy przyjechali do godz. 9.30 i pozostali do 
końca imprezy, oglądając wszystkie przedstawienia 
konkursowe i uczestnicząc w zajęciach przygotowa-
nych przez Organizatorów. Najmłodsze dzieci pozo-
stają do godz. 16.00.

Każdy zespół uczestniczący w Konfrontacjach 
wpłaca wpisowe w wysokości 35 zł, a indywidual-
ny wykonawca – 10 zł. Prosimy o wpłatę należności 
na konto Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury 
w Bydgoszczy:  
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. II O/BYDGOSZCZ  
nr 68 1240 3493 1111 0000 4305 7874 z dopiskiem 
„Teatr bez granic” w terminie do 30 kwietnia 2019 r.

SEKRETARIAT IMPREZY
Koordynatorem imprezy jest Barbara Sobotka  
Pracownia Teatralna/ KPCK w Bydgoszczy 
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
dyrektor Regina Osińska
ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 1 
86-050 Solec Kujawski
tel. 52 387 01 57
www.sck-solec.com 

ZAPRASZAMY


