Regulamin przeglądu kaszubskojęzycznych
teatrów ulicznych

WEKWIZER

1. Organizacja
Przegląd kaszubskojęzycznych teatrów ulicznych Wekwizer jest organizowany przez
stowarzyszenie Kaszëbskô Jednota. Kierowany jest do grup teatralnych z całych Kaszub,
niezależnie od wieku członków teatru.

2. Cel
Celem konkursu jest podtrzymanie i rozwój języka kaszubskiego poprzez animowanie
amatorskiego ruchu teatralnego na Kaszubach oraz zwiększenie wiedzy na temat twórczości
pisarzy kaszubskich

3. Forma
Uczestnicy przeglądu przygotowują przedstawienie uliczne w języku kaszubskim, trwające
nie więcej niż 40 minut. Sugerowaną, lecz nie konieczną, tematyką przedstawienia jest
twórczość Jana Drzeżdżona. Może to być adaptacja sceniczna bądź spektakl zainspirowany
jego twórczością.

4. Komisja
W skład komisji wchodzić będą trzy osoby będące znawcami teatru i sztuki.
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5. Uczestnicy
Uczestnikami przeglądu może być zorganizowana lub niezorganizowana grupa osób
przedstawiająca dzieło teatru ulicznego. W przeglądzie weźmie udział najwięcej 8 grup
wybranych przez organizatorów. Nie ma ograniczenia wiekowego. Jeżeli uczestnikami są
osoby niepełnoletnie, na przeglądzie wymagana jest obecność opiekuna.

6. Data
Przegląd odbędzie się 22 września 2012 roku o godzinie 10:00 na Placu Wejhera w
Wejherowie. Od 8:00 do 10:00 trwać będzie rejestracja uczestników.

7. Zapisy
Zgłoszenia grup teatralnych należy wysyłać do 30 czerwca 2012 na adres:
Kaszëbskô Jednota
ul. Krasickiego 11/3
84-200 Wejherowo
lub elektronicznie, wypełniając formularz na stronie: http://www.kaszebsko.com/wekwizer

W zgłoszeniu należy podać nazwę organizacji, szkoły bądź placówki pod jaką podlega
grupa teatralna, ilość uczestników, dane uczestników (imiona, nazwiska, daty
urodzenia), tytuł przedstawienia i wymagania dotyczące oświetlenia, nagłośnienia i
dźwięku podczas przedstawienia. Jeżeli w grupie znajdują się osoby niepełnoletnie,
zgłoszenie musi zostać podpisane przez pełnoletniego opiekuna grupy. Poza tym należy
podać dane kontaktowe opiekuna grupy, który będzie także towarzyszył uczestnikom
podczas przeglądu.
Jeśli w grupie znajdują się same osoby pełnoletnie, w zgłoszeniu należy podać dane
kontaktowe lidera grupy.

8. Nagrody:
Grupy, które zajmą pierwsze trzy miejsca otrzymają nagrody pieniężne.
Na pozostałych uczestników czekają nagrody pocieszenia.
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9. Kontakt:
W razie problemów, organizatorzy zalecają kontaktowanie się z członkami Komitetu
Organizacyjnego.
W skład Komisji Organizacyjnej wchodzą:
1. Natalia Landowska
tel.: +48 665 264 060
e-mail: natalia_landowska@interia.pl
2. Adam Hebel
tel.: +48 660 904 492
e-mail: adom.tomosz.szadi@gmail.com

Zachęcamy do udziału:

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
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