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ALYTAUS MIESTO TEATRO
RESPUBLIKINIS DRAMATURGV KONK

NUOSTATAI

I.
1.

BENDROJI DALIS

Dramaturgq konkurs4 skelbia Alytaus miesto teatras, organizuojantis tarptautini teatrq
festivali ,,COM.MEDIA", kryptingai pristatantis geriausius, naujausius, aktualiausius
Lietuvos ir uZsienio teatrq ivairiq Lanry spektaklius ir dramaturgijq Pietq Lietuvos regione
kasmet, lapkridio menesi.

2.

Tikslai:

2.1. Skatinti ir pletoti komedijos ir jai artimq Zanrq (farso, tragikomedijos ir pan.) k[rybE.
2.2. Siekti suaktyvinti dramaturgus raSyti komedijos ir jai artimq iann4kflrinius.

3. Principai:
3.1. Atvirumas, demokratiSkumas

- susipaZinti su konkurso nuostatais ir dalyvauti gali visi
Lietuvos Respublikos piliediai, nepriklausomai nuo amZiaus, tautybes ir kUrybines

patirties.

- konkursui pristatytus darbus vertina komisija, kuri4 sudaro 5 nariai:
Lietuvos ra5ytojq sqjungos atstovai, teatro kurejai, teatrologai, lituanistai ir miesto

3.2. Objektyvumas

bendruomenes atstovai.

il.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

KONKURSOORGANIZAVIMAS

Konkurso dalyviq darbai siundiami iAlytaus miesto teatrq iki einamqjq metq rugpjtriio 31
dienos, su autoriq duomenimis: pavarde, vardas, kontaktiniai duomenys. Pageidautinos
kDriniq anotacijos.
Konkursui teikiamos vienaveiksmes ar daugiaveiksmes pjeses, scenarijai komedijos dramos
Lawo kfiriniai.
Kfiriniai turi bfiti dar nepublikuoti viesai.
Darbq autoriai gali btti individuahis asmenys arba kUrybines grupes.
Vienas autorius arba k[rybine grupe konkursui gali pateikti ne daugiau kaip 2 k[rinius.
Lietuviq kalba paraSyti ir suredaguoti tekstai siundiami:
6.1. Spausdintas 1 egzempliorius pa5tu. Ant voko ra5yti: DRAMATURGU KONKURSUI,
Rotu5es a.2, Alytaus miesto teatras LT-62141Alytus
6.2. 1 failas PDF formatu be autoriaus vardo ir pavardes siqsti elektroniniu paStu:
infp@alvtausteatras. lt
6.3. 1 failas PDF formatu su autoriaus vardu ir pavarde siqsti elektroniniu pa5tu:
info@alytausteatras.lt

7. Dramaturgq konkursas vyksta trim etapais:
7.1. Vertinimo komisija konkursui pristatytus darbus atrenka iki einamqjq metq rugsdjo
30 dienos.

7.2. Komisijos geriausiai ivertinti 5 kflriniai pristatomi
7.3.

Nugaletojai skelbiami ir apdovanojami geriausiq pjesiq skaitymq vakaro metu.

ur.
1.

2.

skaitymuose, festivalio

,,COM.MEDIA" metu.
KONKURSO DARBV NUGALETOJU APDOYANOJTMAS

Nugaldtojq apdovanojimas:
1.1. I - vieta pagrindinis prizas 400 EUR
1.2. II - vietos prizas 200 EUR
1.3. III - vietos prizas 200 EUR
1.4. Remejq isteigtu prizu apdovanojamas originaliausios pjeses autorius.
1.5. Nugaletojai apdovanojami geriausiq pjesiq skaitymq vakaro metu.
1.6. Pinigines premijos pervedamos i laureatq nurodytas bankq s4skaitas.
Dramaturgq konkurso laureatai kartu perleidZia iSimtines pirmumo teises
komedijinio dramos Lanro kurinius statyti Alytaus miesto teatre.
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