X tarptautinis teatrų festivalis
COM•MEDIA
Programa vaikams COM•@
Nors dėl COVID -19 pandemijos situacija yra sudėtinga ir teatrų darbas itin suvaržytas, kamuoja
nežinia ir nerimas, tačiau vis tiek žvelgiame į priekį ir viliamės, kad susitikimai su žiūrovais –
neišvengiami. Rengiamės tarptautiniam jubiliejiniam teatrų festivaliui COM•MEDIA ir kviečiame
Jus tapti jo dalimi.
Festivalis COM•MEDIA – tai tarptautinis profesionalių teatrų festivalis, kurį rengia Alytaus miesto
teatras. Po festivalio vėliava jau ketvirtus metus kuriama teatrinė programa vaikams COM•@.
Tris dienas truksianti COM•@ kvies vaikus ir šeimas iš arčiau pažinti teatrą, drąsiai atverti jo duris,
būti ne tik žiūrovais, bet ir aktyviais dalyviais. Teatrinių dienų vaikams ir šeimai metu įvairiose teatro
erdvėse (didžioji ir mažoji scena, teatro galerijos, kitos erdvės) vyks spektakliai, kūrybinės dirbtuvės,
edukacijos, interaktyvios veiklos.
Programos dalyvius atrenka organizatoriai, o visus teatrinės programos spektaklius vertina
speciali vaikų komisija, kuri išrenka ir apdovanoja geriausią COM•@ spektaklį. Festivalio uždarymo
metu nugalėtojui įteikiamas originalus prizas.
COM•@ - tai Alytaus miesto teatre užgimęs mažas kosminis kūnas, atskriejantis į vaikų kasdienybės
pasaulį, atveriantis teatro duris. Siekiame, kad ji priartėtų prie vaikų širdžių ir, lyg prie Saulės,
išskleidusi savo uodegą, kurtų teatrinių įvykių kupiną festivalio programą vaikams.
2021 m. COM•@ vyks lapkričio mėn. 9 - 11 dienomis.
Kviečiame Jus siūlyti savo spektaklius, kūrybines dirbtuves, menines programas.
Paraiškos (dalyvio anketa bei 2-3 nuotraukos) teikiamos iki 2021 m. kovo 5 d.
Atrinkti teatrai ir organizacijos bus informuoti jūsų nurodytu el. paštu iki 2021 m. kovo 12 d.
Paraiškas siųskite el. paštu: vadyba@alytausteatras.lt
Daugiau tel.: +370 686 41900, Renata Petuškienė, kultūrinių produktų pardavimų vadovė

COM•@
dalyvio paraiška'2021
PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Teatro / įstaigos
informacija

Pavadinimas
Adresas
Kontaktinis
asmuo

Vardas, pavardė
pareigos
Tel.nr.
e-mail

MENINĖS PROGRAMOS INFORMACIJA
Pavadinimas
Kūrinio žanras
Kūrybinė komanda
Trumpas meninės
programos aprašymas
Apžvalgos, recenzijos,
laimėjimai (nuorodos)
Preliminarus keliaujančių
žmonių skaičius
Programos trukmė

Iš viso:
(Atlikėjai:

/ Aptarnaujantis personalas:
Min. (Pertrauka:

min)

Auditorijos amžius
Ar Jūsų siūloma programa
įtraukta į kultūros pasą?
Teatro erdvės poreikis
Montažo/demontažo
trukmė
Ar šis spektaklis
pritaikytas virtualiai
erdvei. Jei ne, ar turite
kitų pasiūlymų?
(Pasidalinkite
nuorodomis)
3. Ar turite kūrybinių dirbtuvių ir/ar edukacinių programų? Jei taip, pristatykite

)

Pavadinimas
Kūrybinė komanda
Trumpas meninės
programos aprašymas

Programos kaina

Prašome pateikti keletą programos (programų) nuotraukų.

Užpildytų anketų ir 2-3 nuotraukų lauksime iki 2021 m. kovo 5 d.

