REGULAMIN KONKURSU „INSPIRACJE” TOWARZYSZĄCEGO XVIII GLIWICKIM SPOTKANIOM TEATRALNYM


Konkurs pod patronatem Prezydenta Miasta Gliwice


Cel konkursu:
Przygotowanie inscenizacji teatralnej zainspirowanej wnętrzem Ruin Teatru Miejskiego w Gliwicach. Konkurs dopuszcza różne formy wyrazu artystycznego, jednak inscenizatorzy zobowiązani są wykorzystać w sposób maksymalny walory teatralne Ruin.


Termin i miejsce:
termin nadsyłania ofert – 31 stycznia 2007 r.
ogłoszenie listy zespołów zakwalifikowanych do pokazów konkursowych – 23 lutego 2007 r.
próby odbywać się będą w Ruinach Teatru Miejskiego w Gliwicach w marcu i kwietniu 2007 r. w terminach wyznaczonych przez Organizatora
pokazy spektakli odbędą się w dniach od 8 do 11 maja 2007 r. w ramach nurtu Gliwickich Spotkań Teatralnych pt. „Inspiracje” i będą stanowić integralną część festiwalu.


Organizator:
Organizatorem Konkursu jest Gliwicki Teatr Muzyczny, 44-100 Gliwice, ul. Nowy Świat 55/57, 44-100 Gliwice, tel. 032/ 232 11 01, faks: 032/ 301 51 93; e-mail: inspiracje@teatr.gliwice.pl
Organizator powołuje Koordynatora konkursu. Odpowiada on za sprawy organizacyjne i finansowe. Sprawdza zgłoszenia pod względem formalnym.

Komisja kwalifikacyjna i Jury konkursu:
I etap konkursu – kwalifikacja projektów
Dyrektor GTM powoła Komisję kwalifikacyjną, która spośród nadesłanych projektów wybierze 4 do prezentacji konkursowej, a także przygotuje listę projektów rezerwowych.
II etap konkursu – prezentacje konkursowe
Dyrektor GTM zaprosi do Jury konkursu twórców teatralnych (reżyser i scenograf) oraz krytyka teatralnego. Jury wybierze laureata konkursu „Inspiracje”.

Zasady organizacyjne:
W konkursie mogą uczestniczyć twórcy i grupy teatralne. Każda grupa może złożyć tylko jeden projekt. 
Zespół, przed próbami w Ruinach Teatru Miejskiego, przygotowuje spektakl w swojej siedzibie.
Zespół jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu użytkowania obiektu Ruin Teatru Miejskiego w Gliwicach.

Koordynator wskaże każdemu zakwalifikowanemu zespołowi daty prób w Ruinach Teatru Miejskiego. Każdy zespół będzie miał do dyspozycji taką samą liczbę dni przeznaczonych na próby (2-3).
-	Pokazy konkursowe będą otwarte i bezpłatne dla publiczności.


Zasady uczestnictwa:
-	Przygotowanie inscenizacji teatralnej zainspirowanej wnętrzem Ruin Teatru  Miejskiego.
Pisemne zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: wypełniony formularz zgłoszeniowy, CV oraz dokumentację dotychczasowej działalności artystycznej autorów projektu (materiały wizualne, np. kasety VHS, DVD, fotografie, recenzje) oraz szczegółową artystyczną i techniczną koncepcję prezentacji. W zgłoszeniu należy wskazać osobę odpowiedzialną za kontakty z Organizatorem konkursu (imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail).
Spektakle zostaną przygotowane przez zespoły teatralne (lub twórców) we własnym zakresie.
Organizator zapewni zakwalifikowanym zespołom: 
* dokumentację obiektu Ruin Teatru Miejskiego w Gliwicach niezbędną do przygotowania projektu 
* częściową refundację kosztów przygotowania widowiska w równej dla wszystkich zespołów kwocie 6 000 zł
* pokrycie kosztów noclegów w okresie prób i prezentacji oraz zwrot kosztów podróży
* niezbędną pomoc techniczną przy realizacji przedsięwzięcia w miejscu prezentacji.

Nagrody:
- 	Zwycięska inscenizacja otrzyma nagrodę INSPIRACJE oraz nagrodę pieniężną w wysokości podanej w osobnym komunikacie.
Organizator może zaproponować realizatorom zwycięskiego projektu dalszą      eksploatację przedstawienia w ramach działalności repertuarowej Gliwickiego Teatru Muzycznego.
Organizator może wprowadzić do konkursu dodatkowe nagrody.

	Załączniki:  
formularz zgłoszeniowy
Regulamin użytkowania obiektu Ruin Teatru Miejskiego w Gliwicach
plan sceny i widowni







