
XV PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH  
DZIECI I MŁODZIEŻY „ARLEKINADA 2014” 

Dramat. Autor. Motyw. 
Organizator: Pszczyńskie Centrum Kultury 

Termin: 11 - 12 kwietnia 2014 r. 
Temat edycji: TWÓRCZOŚĆ WILLIAMA SHAKESPEARE’A  

 
Celem przeglądu jest: 

 podnoszenie poziomu artystycznego grup teatralnych działających na terenie województwa 
śląskiego, 

 doskonalenie warsztatu nauczycieli i instruktorów pracujących z zespołami teatralnymi, 
 szerzenie kultury oraz edukacja teatralna dzieci i młodzieży, 
 integracja młodzieżowego środowiska teatralnego województwa śląskiego, 
 podnoszenie poziomu wiedzy na temat poszczególnych autorów, dzieł i zjawisk teatralnych. 

 
DAM to impreza dwudniowa, monotematyczna. To znaczy, że każda edycja ma narzucony z 
góry temat (autor, motyw, zjawisko, bohater), który jest podstawą wystawianych spektakli. Ma 
to na celu wyrównanie szans grup oraz szerzenie wiedzy teatralnej wśród młodzieży. 
Pierwszego dnia uczestnicy prezentują spektakle, a następnie instruktorzy biorą udział w 
spotkaniu z jury, podczas którego następuje omówienie prezentacji. Drugiego dnia odbędą się 
warsztaty teatralne. Młodzież oraz instruktorzy zespołów pracować będą w osobnych grupach 
warsztatowych. 
 
Przegląd: 

1. Przegląd jest adresowany do amatorskich grup teatralnych gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych działających przy szkołach, ośrodkach kultury, klubach i świetlicach, 
stowarzyszeniach, itp. 

2. W przeglądzie mogą uczestniczyć: teatry żywego planu, lalkowe, teatry poezji, kabarety, teatry 
muzyczne, teatry tańca, aktorzy indywidualni prezentujący monodramy. 

3. Czas prezentacji nie może przekraczać 30 minut, techniczne przygotowanie sceny do występu 
maksymalnie - 10 min, demontaż maks. do 7 min. 

4. Prezentacje spektakli odbędą się na scenie Pszczyńskiego Centrum Kultury, o wymiarach: 6 m x 
6,5 m. 

5. Scena wyposażona będzie w podstawowe oświetlenie (stałe oświetlenie dla wszystkich grup                  
z możliwością ściemniana) i nagłośnienie (możliwość skorzystania z CD, mikroporty [4] oraz 
mikrofony bezprzewodowe). Wszystkie potrzeby techniczne oraz zmiany oświetleniowe 
należy zaznaczyć w karcie zgłoszeniowej. Szczegóły warunków technicznych można omówić 
telefonicznie  z oświetleniowcem i akustykiem (tel. 728-802-404). 

6. Zespoły mogą wcześniej zapoznać się z warunkami technicznymi sal w Pszczyńskim Centrum 
Kultury po uzgodnieniu tego z Dyrektorem placówki. 

7. Organizatorzy nie zapewniają dodatkowego wyposażenia technicznego sceny. 
8. Spektakle oceni jury powołane przez organizatorów. Po zakończeniu wszystkich prezentacji 

odbędzie się omówienie przedstawień w osobnym pomieszczeniu. W tym czasie Organizator 
zapewni uczestnikom pierwsze warsztaty (filmowe lub muzyczne)/koncert/imprezę 
zaplanowaną w tym dniu w PCKulu. 

9. W przeglądzie nie mogą brać udziału grupy przygotowywane przez członków jury. 
10. Dla najlepszych zespołów przewidziane są nagrody i wyróżnienia. 
11. Wszystkie zespoły otrzymają dyplomy uczestnictwa. 
12. Zgłoszony repertuar nie może ulec zmianie.  

 
Warsztaty: 

1. Warsztaty będą prowadzone przez członków jury oraz wyznaczonych do tego instruktorów 
teatralnych, tanecznych i muzycznych. 



2. Grupy warsztatowe przewidują jeden wykład teoretyczny, który będzie omawiał temat danej 
edycji oraz zajęcia praktyczne z zakresu teatru, ruchu i tańca, dykcji i poprawnej artykulacji 
oraz muzyki (instrumenty, śpiew, rytmika). 

3. Udział w warsztatach jest dobrowolny, zapisów grupy i instruktora można dokonać na karcie 
zgłoszeniowej. 

4. Każdy z uczestników ma prawo do indywidualnego wyboru tematu warsztatów. To znaczy, że 
grupa może zostać rozdzielona między różne grupy warsztatowe. Ważnym jest, aby każdy 
uczestnik rozwijał się w interesującej dla siebie dziedzinie.  

5. Istnieje możliwość udziału w warsztatach bez wystawiania spektaklu pierwszego dnia 
przeglądu. Jednak ilość miejsc w grupach ćwiczeniowych jest ograniczona. Organizator 
zapewnia sobie prawo do zamknięcia ich tylko dla uczestników przeglądu. 

6. Warsztaty odbywać się będą drugiego dnia przeglądu, przed ogłoszeniem wyników, w salach 
Pszczyńskiego Centrum Kultury oraz, w razie potrzeby, w wynajętych do tego miejscach. 

 
Organizacja: 

1. Zespoły przyjeżdżają na własny koszt. 
2. Organizator nie zapewnia noclegów. Może podać dane kontaktowe do najbliższych miejsc 

noclegowych. 
3. Zgłoszenie jest automatyczną zgodą na wykorzystywanie materiałów zgromadzonych podczas 

przeglądu do celów promocyjnych kolejnych edycji. 
4. Liczba miejsc jest ograniczona. Ostateczna kwalifikacja zespołów zostanie dokonana przez 

organizatorów na podstawie przesłanych zgłoszeń oraz informacji o spektaklu. O decyzji 
organizatora zespoły zostaną poinformowane pocztą elektroniczną. 

5. Pierwszeństwo będą miały zespoły, które zadeklarują udział w pełnym dwudniowym 
programie Laboratorium. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i kolejności występów oraz do 
odwołania imprezy. 

 
Kartę zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 28 marca 2014r. na adres: 
 

Pszczyńskie Centrum Kultury 
ul. Piastowska 1 
44-200 Pszczyna 

 
 
Dodatkowych informacji o przeglądzie udziela: 
Jakub Pieczka, pomysłodawca i koordynator przeglądu, 722-132-000, pieczka5@onet.eu 
 
 

mailto:pieczka5@onet.eu

