ПОЛОЖЕННЯ
про проведення Відкритого фестивалю театрального мистецтва
«ТЕАТР МАЙБУТНЬОГО»
13 –20 травня 2018 року
у м. Харкові

І. Загальні положення.
1.1. Відкритий

фестиваль

театрального

мистецтва

«ТЕАТР

МАЙБУТНЬОГО» (далі за текстом - фестиваль) заснований Харківською
державною

академією

культури,

факультетом

театрального

мистецтва,

кафедрою майстерності актора в 2015 році і проводився щорічно в травні в
м. Харків.
1.2. Засновником та організатором фестивалю є Харківська

державна

академія культури, факультет театрального мистецтва, кафедра майстерності
актора.
1.3. Співорганізатором фестивалю є Харківський театр для дітей та
юнацтва.
1.4. Термін проведення цьогорічного фестивалю – з 13 по 20 травня 2018
року.

ІІ. Мета і завдання фестивалю
2.1. Головною метою фестивалю є розкриття талановитої, творчої молоді.
2.2. Заохочення до театральної творчості акторів, студентів мистецьких
закладів вищої освіти, театральних коледжів і училищ, ліцеїв мистецтв,
гімназій та шкіл естетичного виховання, дитячих та юнацьких театральних
студій та колективів, які створюють вистави класичної та сучасної вітчизняної
та іноземної драматургії, різних жанрів та видів.
2.3. Ознайомлення широких верств населення з найкращими виставами
української та зарубіжної драматургії; сприяння формуванню професійності,
високої духовності молодого покоління; культурне та естетичне виховання

молодих

митців

і

глядачів

на

кращих

здобутках

високохудожнього

театрального мистецтва.

ІІІ. Номінації
3.1 Учасників фестивалю буде нагороджено дипломами лауреатів в
різних номінаціях та спеціальними призами.

IV. Учасники фестивалю
4.1. Студенти театральних закладів освіти.
4.2. Учасники професійних театральних студій.
4.3. Учні ліцеїв мистецтв, гімназій та шкіл естетичного виховання,
дитячих та юнацьких театральних студій та колективів.
4.4. Учасники аматорських драматичних студій

V. Умови та порядок проведення фестивалю
5.1. Фестиваль проводиться у м. Харкові в травні 2018 року. Фестиваль
відбуватиметься протягом восьми днів з 13 по 20 травня.
5.2. Покази вистав відбудуться на майданчиках Навчального театру
ХДАК, Навчального театру ХНУМ ім. І. П. Котляревського, в Обласному
будинку народної творчості, на Малих сценах Харківського театру для дітей та
юнацтва,

Харківського

академічного

російського

драматичного

театру

ім. О. С. Пушкіна, Харківського державного академічного драматично театру
ім. Т. Г. Шевченка.
5.3.

Лауреати

та

дипломанти

фестивалю

в

різних

номінаціях

визначаються шляхом відкритого голосування членів журі.

VІ. Журі та Організаційний комітет фестивалю
6.1. Для проведення фестивалю створюється Організаційний комітет (далі
- Оргкомітет), який:

- формує склад журі;
- розробляє програму та порядок проведення фестивалю;
- визначає терміни перебування та регламентує час показу вистав.
6.2. Склад Оргкомітету затверджується засновником фестивалю –
Харківською державною академією культури, факультетом театрального
мистецтва, кафедрою майстерності актора. Голова Оргкомітету відповідає за
організацію і проведення фестивалю.
6.3. Журі фестивалю формується з провідних фахівців у галузі
театрального мистецтва творчих закладів вищої освіти та професійних театрів.

VІІ. Порядок подання документів
7.1. Учасники Фестивалю надсилають до 30 квітня 2018 року включно на
адресу Оргкомітету Конкурсу (м. Харків, вул. Конторська 1, кафедра
майстерності актора, електронна адреса –

teatralhdak@ukr.net) наступні

документи:
- назва колективу;
- назва вистави;
- прізвище, ім’я, по батькові, посада керівника колективу;
- електронна адреса, контактні телефони керівника колективу.

VІІІ. Фінансові умови
8.1. Фестиваль є некомерційним заходом, без фінансових внесків
учасників фестивалю.
ІХ. Інформаційне забезпечення
9.1.Проведення фестивалю буде висвітлюватись у засобах масової
інформації.
Телефони для контактів:
(057) 712-25-12 – факультет театрального мистецтва
(095) 301 66 93 – декан факультету театрального мистецтва ХДАК,
заслужений діяч мистецтв України Ігор Олександрович Борис.

