
ОТВОРЕНА ПОКАНА

РЕГЛАМЕНТ 
за участие в артистичната програма на срещата на 
международната мрежа за съвременни изпълнителски 
изкуства IETM в София, в рамките на АСТ Фестивал за 
свободен театър (16 —19 октомври 2014)

Условия за кандидатстване: 

Ръководителят на екипа да e реализирал поне един свободен проект, 
различен от този, с който се записва за участие
Всеки екип може да кандидатства с повече от едно предложение,  
но само едно от тях ще може да бъде избрано от селекционния екип
Екипът се aнгажира да подготви субтитри на английски език и нужната 
техника за тяхното представяне на Фестивала
Предложеният проект трябва да е имал премиера преди Фестивала
Апликацията да бъде изпратенa до края на 30 юни 2014г.

Кандидатите да предоставят:

Творческа биография на организацията или ръководителя на проекта
Попълнен формуляр 
Работещ линк към видео материал за предложения проект или към 
предишни реализирани продукции.

Условия за подготвящите се продукции:

Драматургичен и визуален материал за подготвящата се продукция
Възможност за присъствие на селекционния екип на репетиция 
Реализирана премиерата до 12 октомври 2014 (включително)

Допълнителни уточнения:
За свободен проект приемаме всяка съвременна форма в сферата 
на изпълнителските изкуства (театър, танц, пърформанс, гранични 
форми...), реализиран като инициатива на екип от съмишленици, 
който има по-скоро изследователски и експериментален, а не 
комерсиален характер и се финансира на проектен принцип, от 
спонсорство и/или лични средства.

Резултатите от селекцията ще бъдат оповестени в началото на 
август месец 2014. Официалната програма на фестивала може да 
програмира максимум 16 продукции.

Селекциoнен екип: Цветелина Йосифова, Калина Вагенщайн, 
Ангелина Георгиева, Христо Станкушев и Веселин Димов.

КРАЕН 
СРОК

30 ЮНИ 
2014

Моля, изпращайте предложенията си на: act@actassociation.eu 
Subject: ietm art program (име на продукцията)

В случай, че имате въпроси по попълване на формуляра или други,  
можете да се свържете с нас на: act@actassociation.eu  
или с Катрин Хрусанова 02 841 25 01 или 0878 27 03 91.

Молим ви да разпространите тази отворена покана и сред други ваши 
колеги, за които би представлявала интерес!
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