REGULAMENT PARTICIPARE CONCURS „SATELIT” – UN PROIECT APOLLO111 ȘI SUB25
1. CONDIȚII DE PRODUCȚIE
•
•
•
•
•

În cadrul proiectului SATELIT se vor produce două spectacole de teatru, bazate pe
texte românești contemporane.
Fiecare spectacol va beneficia de minimum 10 reprezentații. Organizatorii își asumă
costurile și serviciile de producție pentru cele două spectacole.
Organizatorii își asumă costurile și serviciile de promovare pentru cele două
spectacole.
Repetițiile și reprezentațiile vor avea loc în spațiul pus la dispoziție de Teatrul
Apollo111.
Din încasările spectacolelor vor fi asigurate onorariile membrilor echipei și o parte din
costurile de organizare, conform unui algoritm cu procente fixe.

2. CONDIȚII DE PARTICIPARE
•
•
•
•
•

În cadrul proiectului SATELIT se poate înscrie orice regizor sub 35 de ani ani, care
propune un text românesc contemporan și o echipă artistică ai cărei membri au sub
35 de ani (scenograf, coregraf, compozitor etc. Actorii nu sunt supuși acestei condiții)
Un regizor se poate înscrie cu un singur spectacol.
Spectacolul trebuie să aibă minimum 2 personaje.
Durata spectacolului trebuie să fie între 60 și 90 de minute.
Nu există condiţii privind genul sau tematica spectacolului.

3. ÎNSCRIEREA
Pentru a te înscrie în procesul de selecție trebuie să completezi formularul de înscriere pe
care îl găsești pe pagina www.Apollo111.ro și să atașezi următoarele:
• Textul propus pentru spectacol.
• Rezumat de maximum 3 pagini al textului propus pentru spectacol.
• Concept regizoral pentru spectacol.
• Echipa artistică propusă
• Distribuția propusă
• Schițe și imagini de atmosferă (opțional)
Termenul limită pentru înscrieri este 12 martie 2017, ora 17:00. După această dată, nu vor
mai fi admise înscrieri.

4. SELECȚIA
Selecția celor două spectacole produse în cadrul proiectului Satelit va fi făcută de un juriu
format din:
• Radu Afrim - regizor
• Andreea Borțun - regizor, fondator Festival Ideo Ideis
• Adrian Bulboacă - fotograf de teatru
• Bogdan Dumitrache - actor, fondator Apollo111
• Bogdan Georgescu - dramaturg și regizor
5. COMUNICAREA REZULTATELOR
Rezultatele procesului de selecție vor fi anunțate nu mai târziu de data de 20 martie 2017 pe
siteurile sub25.ro si apollo111.ro. De asemenea, rezultatele vor fi trimise prin e-mail fiecărui
regizor care se înscrie.
6. CALENDAR
Lansarea înscrierilor – 15 februarie 2017
Închiderea înscrierilor – 12 martie 2017
Anunțarea proiectelor selectate – 20 martie 2017
Producția spectacolelor – martie – mai 2017
Premiere spectacole – mai 2017

