Ове године, Дом културе ,,Књажевац" у Књажевцу, од 22. до 26. августа 2022.
године организује позоришну ревију креативног осмишљавања света ПРКОС.
ПРКОС има за циљ да промовише и представи сценско извођачка остварења и
вреднује резултате постигнуте у њима.
Омладинска, студентска позоришта, драмски студији и драмске радионице које
се буду пријавиле за учешће на ПРКОС-у морају да пријављену представу
премијерно изведу до 01. Јула 2022.године.
Пријаве се достављају на адресу Дома културе ,,Књажевац" ул.Бранка
Радичевића 1, 19350 Књажевац, с назнаком - ЗА ПРКОС, до 05.Августа
2022.године.
Селектор ПРКОС-а, господин Владимир Путник, редитељ и театролог из
Београда, погледаће пријављене представе уживо или преко електронских
материјала (ДВД, е-маил, интернет...) и определити се за 5 представа којe ће се
играти у термину од 22. до 26. августа 2022.године.

ПРОПОЗИЦИЈЕ:
За Фестивал ПРКОС имају право конкурисања сви омладински позоришни
колективи са територије Србије и Републике Српске, који имају представе са
омладинском тематиком.
Право играња на ПРКОС-у имају млади глумци od 14 do 28 година, а
толерисаће се и учешће do 2 старијa глумца, по ансамблу, који не могу бити
кандидати за награде.
Пријављене представе пролазе селекцију. Селектоване предствае оцењује
трочлани жири састављен од еминентних стручњака (глумаца, редитеља,
писаца).
Стручни жири проглашава: три најбоље представе, најбољег мушког глумца,
најбољу глумицу Фестивала, најбољу мушку и женску епизодну улогу, најбољу
колективну игру, најбољу режију, оригиналну музику, као и најбоњи дизајн
представе (сценографију и костим)

Жири публике, састављен од омладинаца, проглашава најуспешнијег глумца
или глумицу и уручује им пригодан поклон, дар Дома културе Књажевац.
Омладинска позоришта, учесници Фестивала долазе у Књажевац о свом
трошку. Организатор се обавезује да обезбеди исхрану за учеснике, као и
техничке услове за одигравање представа.
НАПОМЕНА: Постоји могућност да се обезбеди преноћиште за учеснике које
долазе са удаљености веће од 500 километара.
Сви пратећи облици фестивалских дешавања као што су округли сто, радио и
ТВ презентације, хепенинзи итд, биће накнадно дефинисани.
Уз срдачне поздраве, позивамо Вас да подржите овај позоришни Фестивал и
увеличате својим присуством.
Дом културе -Књажевац

ПРИЈАВНИ ЛИСТ:

ПРИЈАВА - ТЕХНИЧКИ ЛИСТ
Аматерско позориште:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Адреса:________________________________________________________________________________
Општина:_______________________________________________________________________________
Телефон:_______________________________________________________________________________
Пун назив представе:_____________________________________________________________________
Писац текста:____________________________________________________________________________
Редитељ:_______________________________________________________________________________
Време трајања:______________________, Време намештања сцене:_____________________________
Укупан број лица (у функцији представе) која ће боравити у Књажевцу:___________________________
Представник позоришта задужен за контакт:_________________________________________________
Адреса и телефон:_______________________________________________________________________
Напомена:_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПРЕДСТАВЕ ПОСЕДУЈЕМО СВУ СЦЕНСКУ И ТЕХНИЧКУ ПРОФЕСИОНАЛНУ ОПРЕМУ.

САДРЖАЈ ПРЕДСТАВЕ:

КРАТАК САДРЖАЈ ПРЕДCТАВЕ
И СПИСАК ГЛУМАЦА И ПОМОЋНОГ ОСОБЉА

НЕПОТПУНЕ ПРИЈАВЕ НЕЋЕ СЕ УЗИМАТИ У ОБЗИР

М.П.

ЗА АМАТЕРСКО ПОЗОРИШТЕ
__________________________

