
 

Szanowni Państwo! 

 

„Tomaszowskie teatralia - czyli artystyczne zdarzenia sceniczne”         

to nowa propozycja Miejskiego Ośrodka Kultury w Tomaszowie Mazowieckim . 

Adresowane są do osób, którym nie jest obojętny wpływ wychowawczy - nas 

dorosłych -  na los tych, którzy się od nas uczą, wskazując kierunek poszukiwań    

w stronę sztuki niekomercyjnej. 

Przez ponad dwa tysiące lat, teatr – jak lustro – pokazywał nam świat i nasze 

miejsce w nim. Ufamy, że teatr zawsze będzie pełen życia – dopóty, dopóki 

będziemy czuli potrzebę pokazania jacy jesteśmy, jacy nie jesteśmy i jacy 

powinniśmy być. 

 Zapraszamy Państwa do uczestnictwa, z nadzieją, że uda nam się wypracować 

wspólną wartość, jaką bez wątpienia jest teatr tworzony przez dzieci  i młodzież 

pod czujnym okiem dorosłych. 

Organizatorzy 

 

Kolejność zdarzeń: 

 
29.11.2006r.  godz. 10.00 - 13.00  Przegląd Teatrów Małych Form 

     cz. I (szkoły podstawowe) 
29.11.2006 r. godz. 15.00 – 18.00  - Przegląd Teatrów Małych Form  

cz. II (gimnazja) 

30.11.2006 r. godz.  9.00 – 11.30  - Warsztaty teatralne dla uczestników 

PTMF 

30.11.2006 r. godz.  9.00 – 11.30  - Warsztaty teatralne dla opiekunów 

artystycznych TMF 

30.11.2006 r. godz. 12.00 – 13.30  - Przedstawienie teatralne w wykonaniu 

teatru dla dzieci 

01.12.2006 r. godz. 18.00 – 19.30  - Impreza towarzysząca: „Emigrantka”  

w wykonaniu Katarzyny Groniec 

 

Miejsce zdarzeń: 

 
29.11.2006 r. – PTMF(cz. I, cz. II) - Sala Kina Włókniarz ul. Mościckiego 6 

30.11.2006 r. – warsztaty  - MOK ul. Browarna 7 

30.11.2006 r. – przedstawienie teatralne - Sala Kina Włókniarz ul. Mościckiego 6 

01.12.2006 r. – impreza towarzysząca  - Sala Kina Włókniarz ul. Mościckiego 6 

 

 

 

 
REGULAMIN: 

 

I. Celem „Tomaszowskich Teatraliów” jest: 
      - prezentacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych, 

      - inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej i wychowawczej       

         w zespole, 

      - promocja twórczości teatralnej dzieci i młodzieży, 

      - edukacja teatralna dzieci i ich artystycznych opiekunów poprzez udział  

         w warsztatach. 

 
II. „Tomaszowskie Teatralia” są imprezą o charakterze miejsko – powiatowym, 

składającym się z następujących zdarzeń: 
    

      - Przegląd Teatrów Małych Form - 29, 30 listopada (środa, czwartek) 2006r. 

      - Warsztaty teatralne dla uczestników i opiekunów 

      - Imprezy towarzyszące: spektakl dla dzieci oraz spektakl dla dorosłych 

 

1. Przegląd TMF adresowany jest do amatorskich teatrów dziecięcych skupiających 

uczestników do 16 lat (szkoły podstawowe i gimnazja), działających  w placówkach 

oświaty, kultury itp., uprawiających różnorodne formy teatralne np.: teatry dramatyczne, 

teatry poetyckie, teatry ruchu, teatry lalkowe, teatry piosenki, kabarety. 

2. Liczba uczestników w zespole nie powinna przekraczać 10 osób a czas trwania spek-

taklu 20 min. 

3. Podstawą zgłoszenia zespołu jest nadesłanie karty zgłoszenia najpóźniej do 20 listopada 

na adres Miejskiego Ośrodka Kultury. (karta do pobrania również na naszej stronie 

internetowej: www.mok-tm.pl) 

4. Prezentację oceni Jury powołane przez organizatora wg następujących kryteriów:  

      - walory wychowawcze spektaklu,  

      - kryteria aktorskie,  

      - prawdziwość wypowiedzi,  

      - oprawa muzyczna i plastyczna,  

      - ogólny wyraz artystyczny 

5. Laureatom przyznane zostaną nagrody. 

6. Organizatorzy zapewniają: 

- scenę (Kino „Włókniarz”), 

- oświetlenie podstawowe, sprzęt nagłaśniający, odtwarzacz CD, magnetofon, 

- rekwizyty standardowe: stół, krzesło, wieszak, lustro (pod warunkiem, że zostaną ujęte 

  w karcie zgłoszenia). 

7. Koszty przyjazdu zespołu pokrywa instytucja zgłaszająca. 

8. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie MOK ul. Browarna 7 

    97-200 Tomaszów Maz. lub pod nr tel. 044 724 42 93, 044 724 53 23 

http://www.mok-tm.pl/

