FESTIVALUL NAȚIONAL DE TEATRU PENTRU TINERET
„ȘTEFAN IORDACHE”

CONDIŢII DE PARTICIPARE
Festivalul se adresează tuturor elevilor din clasele IX-XII licee / colegii, școli particulare,
universități de teatru din țară (student pană în an terminal), dar organizatorii îşi rezervă dreptul
unei preselecţii în cazul unui număr foarte mare de participanţi, pe baza vizionării unei înregistrări
de 5 min a (piesei de teatru/monolog dar și trimiterea fişei de înscriere) la adresa de e-mali
centrulcultural@sector5.ro În urma preselecţiei, în festival - etapa finală - vor participa creațiile
teatrale selectate de juriu.
SECȚIUNEA GRUP ELEVI:
- Piesa de teatru (durata maxima 45 min.)
- Elevii pot participa la concurs în formula de trupe de teatru.
- La concurs vor intra în competiţie toate trupele desemnate de şcolile interesate şi înscrise în
concurs fiecare şcoală poate fi reprezentată de o singură trupă .
SECȚIUNEA INDIVIDUALĂ STUDENȚI:
- Monolog / one-man show / one-woman show (durata maxim 15 min.)

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
Se vor acordă următoarele categorii de premii:
•
•
•
•
•
•
•

Trofeul „Ştefan Iordache”
Premiul 1 – trupă (elevi)
Premiul 2 – trupă (elevi)
Prcmiul 3 – trupă (elevi)
Premiul 1- individual student
Premiul 2 -indivdual student
Permiul 3- individual student

EVALUAREA
Juriul Festivalului este alcătuit din personalităţi din lumea teatrului care nu au îndrumat
trupe participante la concurs. Preşedintele juriul este o personalitate din lumea teatrului.
Criterii de jurizare pentru selecția câştigătorilor:
- omogenitatea trupei: 10 puncte;
- armonizarea interpretării actorilor: 20 puncte;
- talentul actoricesc: 20 puncte;
- stapânirea limbajului scenic: 15 puncte;
- impresie artistică (folosirea figurilor de stil, impactul personal, costumaţie): 25 puncte
- din oficiu: 10 puncte.
Total: 100 puncte

DISPOZIŢII FINALE
Înscrierea în concurs reprezintă o dovadă a acceptării regulamentului festivalului concurs
şi asumarea obligativităţii respectării acestuia.
Decorurile necesare sunt asigurate de către participanți, iar lumina şi sunetul de către
organizatori.
Depăşirea timpului înscris în program atrage după sine descalificarea din concurs.
Toţi participanţii şi susţinătorii lor sunt rugați să aibă pe tot parcursul festivalului un
comportament civilizat şi de fair play.

