X tarptautinis teatrų festivalis
COM•MEDIA
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. Festivalis auga, plečiama jo geografija, žiūrovams siūloma pamatyti geriausius
Lietuvos teatrų sukurtus darbus, susipažinti su kitų šalių scenos meno kultūra.
Kasmet konkursinėje festivalio programoje dėl geriausio spektaklio, geriausio režisieriaus,
geriausio aktoriaus, geriausios aktorės bei publikos prizo varžosi iki 20 spektaklių. Nugalėtojus
renka profesionali festivalio komisija, jo programą sudaro organizatoriai.
Programa turi būti ne senesnė nei 5 metai arba premjera turi būti įvykusi iki 2021 m. birželio
mėn. 1 d.
Festivalio dalyvio mokestis skaičiuojamas procentine išraiška atsižvelgiant į salės užpildymą:
- pardavus iki 30% vietų salėje - mokama 15 % nuo pajamų už parduotus bilietus;
- pardavus nuo 30% iki 80 % vietų salėje - mokama 20 % nuo pajamų už parduotus bilietus;
- pardavus 80% ir daugiau - mokama 25 % nuo pajamų už parduotus bilietus.
Į šį mokestį įskaičiuota: salės nuoma, budintis technikas, teatrų pateiktos reklamos skleidimas
AMT kanalais www.commediafest.com, www.alytausteatras.lt, socialiniai tinklai.
- festivalio vieta: Alytaus miesto teatras (Rotušės a. 2): didžioji (506 vietų) ir/ar mažoji (175
vietų) salės, kitos teatro erdvės arba teatro prieigos; priedas: Festivalio nuostatai.
Tarptautinis profesionalių teatrų festivalis COM•MEDIA jau pripažintas kultūros forpostas
visoje Pietų Lietuvoje. Po festivalio vėliava vyksta naktinė teatrinių įvykių sesija
COM•MOON•A bei programa vaikams COM•@.
2021 m. COM•MEDIA vyks lapkričio mėn. 9-29 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 nurodytu el. paštu iki 2021 m. kovo 12 d.
Paraiškas kviečiame siųsti el. paštu: pavaduotoja@alytausteatras.lt Daugiau tel.:
+37061210044 , Vida Grišmanauskienė, direktorės pavaduotoja teatro plėtrai ir rinkodarai.

COM•MEDIA
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)

Teatro erdvės poreikis
Montažo/demontažo
trukmė

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

