
Tegoroczne Teatralia już po raz piąty dają możliwość młodzieży, tej młodszej  

i starszej, bawienia się, tryskania energią i szczerością, w końcu powiedzenia tego, co chcą 

i tak, jak chcą. Teatralia  to świat, w którym wszystko jest nowe i nikt nie mówi, że to już 

zostało zrobione. Teatr dzieci i młodzieży to czysta pasja. Aktorzy zarażają na scenie 

swoim entuzjazmem i otwartością.  

Otwórzmy zatem po raz kolejny wspólnie tym młodym ludziom na oścież drzwi do świata 

kultury, dając możliwość uczestniczenia w życiu teatru  nie tylko jako widz, ale i jako 

twórca. 

        

Organizatorzy 

 

V TOMASZOWSKIE TEATRALIA czyli artystyczne zdarzenia sceniczne 

17 – 26 listopada 2010 

23-24.11.2010 Przegląd Teatrów Amatorskich  

cz. I - szkoły podstawowe,  

cz. II - szkoły gimnazjalne,  

cz. III - szkoły średnie 

„Tomaszowskim Teatraliom” towarzyszyć będą warsztaty poprowadzone przez aktorów 

Teatru Lalki i Aktora „Pinokio” w Łodzi oraz spektakle w wykonaniu teatrów 

profesjonalnych:  

22.11.2010 „Lekcja szaleństwa” wg Eugene Ionesco - Teatr  Nowy w Zabrzu,  

godz. 18.00 spektakl dla dorosłych, występują: Joanna Żółkowska, Paulina Holtz, 

Wojciech Lesiak  

25.11.2010 „Emigranci” wg Sławomira Mrożka - Teatr Mały w Łodzi, występują: 

Mariusz Pilawski, Marek Kasprzyk 

godz. 11.00  spektakl dla młodzieży  

godz. 18.30 spektakl dla dorosłych 

26.11.2010 „Pinokio” Teatr Lalki i Aktora „Pinokio” w Łodzi 

godz. 11.00 spektakl dla dzieci 

    R E G U L A M I N : 

Założenia regulaminowe: 

Celem TOMASZOWSKICH TEATRIALIÓW jest: 

 prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów 

dziecięcych i młodzieżowych 

 konfrontacja dokonań artystycznych 

 inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej i wychowawczej     

w zespole 

 edukacja teatralna dzieci, młodzieży i ich artystycznych opiekunów poprzez udział 

w zajęciach warsztatowych 

 zainteresowanie dorosłych ekspresją twórczą dzieci i młodzieży 

 wykazanie zasady równych szans  

 integracja środowisk twórczych regionu 

 Termin i miejsce: 

17-26 listopad 2010, Kino „Włókniarz” ul. Mościckiego 6, Miejski Ośrodek Kultury         

w Tomaszowie Mazowieckim  

   

 

Adresaci: 

Uczestnikami przeglądu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych              

i średnich. Do udziału zapraszamy grupy teatralne, działające w placówkach oświaty, 

kultury itp., uprawiające różnorodne formy teatralne np.: teatry dramatyczne, teatry 

poetyckie, teatry ruchu, teatry tańca, teatry lalkowe, teatry piosenki, kabarety, teatr 

jednego aktora. 

Repertuar: 

Uczestnicy prezentują etiudy, których forma jest dowolna, nie ma również ograniczeń 

repertuarowych. W przeglądzie mogą być prezentowane przedstawienia oparte na 

wszelkich istniejących formach wypowiedzi teatralnej, adresowane do widza dorosłego, 

spełniające następujące warunki: 

● całkowity czas trwania – maksymalnie do 30 minut, 

● liczba wykonawców – do 15 osób, 

● warunki techniczne - możliwość wystawienia w dowolnej przestrzeni, mała scenografia, 

łatwa do zmontowania w krótkim czasie. 

TOMASZOWSKIE TEATRALIA są imprezą o charakterze miejsko-powiatowym, na 

którą składają się kolejno: 

      - Przegląd Teatrów Amatorskich 

      - warsztaty teatralne dla uczestników i opiekunów 

      - imprezy towarzyszące: spektakle dla dzieci, młodzieży oraz spektakl dla dorosłych. 

Warunki uczestnictwa: 

Udział w przeglądzie jest bezpłatny. Koszty podróży uczestników, instruktorów                 

i obserwatorów pokrywają instytucje delegujące. 

Zgłoszenia: 

Podstawą zgłoszenia zespołu jest nadesłanie karty zgłoszenia najpóźniej do 10. listopada 

na adres Miejskiego Ośrodka Kultury (karta do pobrania również na stronie internetowej: 

www.mok-tm.pl. 

Warsztaty: 

W tygodniu poprzedzającym  rozpoczęcie  Przeglądu Teatrów Amatorskich uczestnicy 

będą mogli skorzystać z warsztatów teatralnych prowadzonych przez aktorów Teatru 

Lalki i Aktora „Pinokio” w Łodzi. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy trwać będą do 10. 

listopada 2010 r.  

Ocena i nagrody: 

Programy oceniane będą przez Jury powołane przez Organizatora, którego decyzje są 

ostateczne. Oceniany będzie dobór repertuaru, prawdziwość wypowiedzi, oprawa 

muzyczna i plastyczna oraz wartość artystyczna prezentacji. Laureatom przyznane zostaną 

nagrody rzeczowe.  

Informacje dodatkowe: 

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). 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: MOK ul. Browarna 7,      

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

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

