LATVIJAS AMATIERTEĀTRU FESTIVĀLS
„DRAMATURGAM MĀRTIŅAM ZĪVERTAM - 115”
NOLIKUMS
Mērķi
 Iepazīstināt skatītājus ar latviešu dramaturga Mārtiņa Zīverta daiļradi un interesantākajiem
dramaturga lugu iestudējumiem Latvijas amatierteātros;
 Veicināt amatierteātru darbības nepārtrauktību, māksliniecisko izaugsmi un kvalitatīvu
attīstību;
 Popularizēt amatierteātru darbību sabiedrībā, rosinot interesi par amatierteātru iestudējumu
daudzveidību un savdabību;
 Veidot savstarpējos kontaktus amatierteātru vidū.
Rīkotāji

 Jelgavas novada pašvaldības Kultūras pārvalde;
 Vilces pagasta pārvalde un Vilces Tautas nams.

Dalībnieki
Latvijas amatierteātri.
Norises laiks
2018.gada 6.janvāris.
Norises vietas
Jelgavas novada Vilces pagasta pašvaldības iestādes.
Noteikumi
 Festivālam pieteikties līdz 2017.gada 13.novembrim;
 Amatierteātru anketas iesūtīt Jelgavas novada pašvaldības Kultūras pārvaldei, Pasta ielā 37,
Jelgavā, LV-3001, vai elektroniski nelda.kikute@jelgavasnovads.lv, informācija pa tālr.:
63024658; 29151326;
 Pieteikumi tiks izvērtēti un rezultāti par dalību festivālā tiks paziņoti pa e-pastu un telefoniski
līdz 2017.gada 11.decembrim;
 Kolektīvi festivālā var piedalīties ar dažādu žanru iestudējumiem;
 Iestudējumam jābūt saskaņotam ar AKKA/LAA (autortiesību licence);
 Spēles laukumi:
o Vilces Tautas nams;
o Vilces muiža un Vilces Tautas nama Mazā zāle (kamerizrādes, minimāls tehniskais
nodrošinājums).
 Ēdināšanas un transporta izdevumus nokļūšanai festivālā sedz paši dalībnieki.
Dalībnieku nakts ballē līdzi jāņem groziņš.

Pielikumi
Nr.1 – Pieteikuma anketa

Vērtēšanas noteikumi
Amatierteātru iestudējumu izvērtēšanu festivālā veic Jelgavas novada pašvaldības Kultūras
pārvaldes apstiprināta žūrija 3 ekspertu sastāvā.

Festivāla laureātu nominācijas
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
3.

Festivālam pieteikto izrāžu vērtēšanā tiek izvirzītas šādas nominācijas:
“Festivāla izrāde”.
“Spilgtākā režija”.
“Veiksmīgākais sieviešu lomas atveidojums”.
“Veiksmīgākais vīriešu lomas atveidojums”.
“Veiksmīgākais muzikālais noformējums”.
Žūrijai, izvērtējot izrādes, ir tiesības nepiešķirt kādu no augstākminētajām
nominācijām.
Nepieciešamības gadījumā, žūrijai ir tiesības festivālā izvirzīt papildus nominācijas.

Dalībnieku apbalvošana
Festivāla amatierteātri tiek apbalvoti ar Jelgavas novada pašvaldības Pateicības rakstiem un
piemiņas balvām.

Pielikums nr.1
LATVIJAS AMATIERTEĀTRU FESTIVĀLS
„DRAMATURGAM MĀRTIŅAM ZĪVERTAM - 115”
PIETEIKUMA ANKETA

Teātra nosaukums
Juridiskā adrese
Telefons
E-pasta adrese
Lugas autors
Izrādes nosaukums
Režisors
Scenogrāfs
Mūzikas autors
Izrādes garums
Darbojošos personu
skaits
Nepieciešamais
uzbūvēšanās laiks
Nepieciešamais
demontāžas laiks
Vēlamā izrādes spēles
vieta
Vēlamais spēles
laukuma lielums
Īpašās prasības
Dalība ballē
Kontaktpersona
Datums
Paraksts




Nē
Jā

Dalībnieku skaits -

