szczegółowe zasady 2020

Szczegółowe Zasady V Przeglądu Teatrów Amatorskich
im. Marka Hermanna KURTYNA 2020
1. Adres zgłaszania elektronicznego uczestników: przeglad@kurtynamalykack.pl
2. Termin zgłaszania się uczestników droga mailową: do 30.09.2020 r.
3. Adres nadsyłania materiałów i podpisanych formularzy oraz załączników:
Kapituła Przeglądu Teatrów Amatorskich Kurtyna im. Marka Hermanna
ul. bpa Jana Bernarda Szlagi 3, 81 – 506 Gdynia, z dopiskiem KURTYNA 2020
4. Termin nadsyłania materiałów oraz formularzy zgłoszeniowych: 11.10.2020 r.
Uwaga! Liczy się data dostarczenia nagrania i podpisanych formularzy i załączników
do siedziby organizatora, nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego.
5. Terminy wystawiania sztuk lub transmisje sztuk zakwalifikowanych do II etapu
Przeglądu: 22.11.2020 r. – 27.11.2020 r.
6. Miejsce Przeglądu: kościół parafialny pw. Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku, ul.
bpa Jana Bernarda Szlagi 3
7. Z uwagi na trudno przewidywalną sytuację w związku z zagrożeniem
epidemiologicznym, z którym mierzy się Polska i świat, Organizatorzy zastrzegają
sobie możliwość realizacji finałowego tygodnia (II etapu) Kurtyny 2020 oraz Gali
Kurtyny 2020 w formie uwzględniającej aktualnie obowiązujące przepisy i restrykcje
oraz mając na celu bezpieczeństwo Uczestników i Widzów Kurtyny. Możliwe
scenariusze to:
•

opcja w 100% zdalna – spektakle nagrane przez Finalistów w miejscu ich codziennej
działalności - prezentowane będą Jury oraz Widzom on-line na kanale YouTube
Kurtyny podobnie jak towarzyszący spektaklom program Kurtyny

•

opcja pół na pół - spektakle grane są na scenie Kurtyny przed Jury, bez udziału
Widzów, dla których Kurtyna będzie transmitowana on-line.

•

opcja „na pełnej petardzie” – Kurtyna odbywa się tradycyjnie na żywo z udziałem
Widzów, ale również jest transmitowana on-line
W przypadku pierwszej opcji przebiegu Kurtyny 2020, Finaliści otrzymają wraz
informacją o zakwalifikowaniu się do finału, szczegółowe wytyczne dotyczące
nagrania spektaklu.
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