X tarptautinis teatrų festivalis
COM•MEDIA
Naktinė teatrinių įvykių sesija COM•MOON•A
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 organizuoja Alytaus
miesto teatras. Po festivalio vėliava rengiama unikali ir bene vienintelė Baltijos šalyse tikroji naktis
teatre COM•MOON•A, trunkanti nuo 7 val. vakaro iki 7 val. ryto.
COM•MOON•A - alternatyva tradiciniam teatrui. Naktinių teatrinių įvykių sesijos metu žiūrovams
pristatomi jauno, ekspresyvaus, provokatyvaus, drąsaus, netikėto, veržlaus teatro kultūros produktai:
spektakliai, kūrybinės dirbtuvės, performansai, interaktyvios veiklos ir kt.
Nakties teatrinių įvykių sesijos COM•MOON•A metu renkamas geriausias spektaklis, kuris
apdovanojamas festivalio uždarymo ceremonijoje. Geriausią spektaklį renka speciali jaunimo
komisija.
2021 m. COM•MOON•A vyks lapkričio mėn. 13 d.
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: administratore@alytausteatras.lt Daugiau informacijos tel.:
+37062640082, Rusnė Kulbekinaitė, trupės administratorė.

COM•MOON•A
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
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.

