Ogłoszenie o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń na
XVIII Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK 2014
specjalną edycję realizowaną w Warszawie podczas
18. Światowego Kongresu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ
Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ oraz Instytut
Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zapraszają do przesyłania zgłoszeń spektakli na specjalną edycję
XVIII Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży „KORCZAK” realizowanego podczas
18. Światowego Kongresu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ w dn. 23-31.05.2014 r. w Warszawie.
Światowy Kongres jest najważniejszym spotkaniem wszystkich członków Stowarzyszenia Teatrów
dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ, odbywającym się co trzy lata. To refleksja nad zrealizowanymi działaniami
i pracą ASSITEJ w latach 2011-2013 oraz nad wizją przyszłości.
Kongresowi ASSITEJ towarzyszy Festiwal KORCZAK, który ma być przeglądem najciekawszych zjawisk
teatru dla dzieci i młodzieży na całym świecie w ciągu ostatnich kilku lat.
Festiwal składa się z dwóch części: części międzynarodowej i części regionalnej (Grupa Wyszehradzka:
Polska, Czechy, Słowacja, Węgry).
Zgłoszenia do części międzynarodowej
Spektakl zgłaszany do udziału w części międzynarodowej Festiwalu powinien spełniać następujące
kryteria:
·
·
·
·
·

premiera w okresie 1.01.2008 - 30.04.2013,
spektakl interaktywny, angażujący publiczność,
spektakl uwzględniający motto Festiwalu Wobec publiczności,
spektakl DLA dzieci, a nie O dzieciach,
spektakl adresowany do dzieci i młodzieży z określonej grupy wiekowej.

Aby zgłosić spektakl do udziału w części międzynarodowej Festiwalu, należy wypełnić formularz
aplikacyjny i przesłać go na adres mailowy: info2014@korczak-festival.pl
Wydruk formularza wraz z 3 płytami DVD z nagraniem spektaklu oraz programem należy przesłać
na adres: Polski Ośrodek ASSITEJ ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa.
Termin nadsyłania zgłoszeń spektakli upływa:
· 31 maja 2013r. w przypadku spektakli ze świata.
Informację o wynikach kwalifikacji teatry otrzymają do 10 sierpnia 2013 r.

Nadesłane materiały nie będą zwracane. Uwaga decyduje data doręczenia!

Zgłoszenia do części regionalnej
z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry)

Spektakl zgłaszany do udziału w części regionalnej Festiwalu powinien spełniać następujące kryteria:
·
·

premiera w okresie 1.01.2008 - 30.05.2013,
spektakl interaktywny, angażujący publiczność,

·
·
·
·

spektakl uwzględniający motto Festiwalu Wobec publiczności,
spektakl DLA dzieci, a nie O dzieciach,
spektakl adresowany do dzieci i młodzieży w określonej grupie wiekowej,
spektakle z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry).

Aby zgłosić spektakl do udziału w części regionalnej festiwalu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy
i przesłać go na adres mailowy: info2014@korczak-festival.pl
Wydruk formularza wraz z 3 płytami DVD z nagraniem spektaklu oraz programem należy wysłać
na adres:
Polski Ośrodek ASSITEJ ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa:
31 maja 2013r. w przypadku krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry)

(uwaga: decyduje data doręczenia).
Nadesłane materiały nie będą zwracane.
Wyboru spektakli do programu Festiwalu dokona Rada Artystyczna Festiwalu.
Festiwal zapewnia -regulamin w załączeniu.

Więcej informacji:
Małgorzata Marszałek-Nieszyn
Szef Biura Festiwalu Korczak
tel. +48 22 215 47 41
tel. kom.: +48 607 975 692
e-mail: info2014@korczak-festival.pl

Grażyna Karwowska-Winiarek
Dyrektor Zarządzający Kongresu
Dyrektor Festiwalu Korczak
tel. +48 22 215 47 47
tel. kom.: +48 695 145 144
e-mail: info2014@korczak-festival.pl
Polski Ośrodek ASSITEJ
ul. Bartycka 18
00-716 Warszawa

