
АСТ ФеСТивАл зА Свободен ТеАТър  
обявявА оТворенА покАнА зА учАСТие 
в ТАзгодишноТо издАние нА ФеСТивАлА 

Поканата е отправена към независими компании и арти-
сти в сферата на изпълнителските изкуства и гранични-
те театрални форми. Очакваме предложения за автор-
ски проекти във формàта „перформативна акция”, чиято 
концепция има пряко отношение към тазгодишната 
основна тема на фестивала „Добавяне на стойност”.

Ще бъдат селектирани три идейни концепции  
за перформативни акции, които ще се реализират  
в рамката на основната програма на фестивала  
на следния принцип:

изисквания

» акциите трябва да са създадени специално 
   за фестивала
» концепциите могат да са нови оригинални 
   авторски идеи или да стъпват на готов творчески  
   продукт, интерпретирайки го с оригинална  
   авторска концепция, която е обвързана  
   с основната тема на фестивала
» няма ограничения във формата и жанра
» няма ограничение в големината на екипа
» няма ограничение във времетраенето

селекция

Ще бъдат избрани 3 идейни проекта за перформативни 
акции, които ще получат подкрепа за реализация по време 
на фестивала от по 1500 лева. асТ фестивал осигурява 
възможност за осъществяване на проектите в 3 различ-
ни пространства в рамките на фестивала – Дерида Денс 
център, клуб на хорото (подлеза на нДк) и саМси (или 
Фабрика 126). ако екипите свързват реализирането на 
идеите си с други пространства и могат да ги осигурят 
като собствен принос за целите на фестивала, нека от-
бележат това във формуляра за кандидатстване.

Проектите, които ще получат своето място във  
Фестивала, ще бъдат селектирани от жури в състав  
ида Даниел, вили Прагер, Гергана Димитрова и  
валерий Пърликов. критерият, по който това жури е със-
тавено, е участието и на четиримата автори/артисти 
и в двете предходни издания на фестивала. в настояща-
та селекция те няма да участват със свои предложения. 
Петият член на журито е директорът на тазгодишното 
издание – Биляна Балева. 

Журито ще оцени постъпилите идейни концепции  
на два етапа. на първия етап ще бъде направена първо-
начална селекция по постъпилите писмени предложения, 
след което с част от екипите/авторите ще бъдат 
проведени срещи-разговори. Финалните резултати ще 
бъдат обявени на 27 септември.

информация за фестивала:

издание 3 на АСТ Фестивал за свободен  
театър – добАвяне нА СТоЙноСТ 
7 — 10 ноември 2013
 
mail: act@actassociation.eu   
website: www.actassociation.wordpress.com

С избора на тази тема искаме да очер- 
таем и утвърдим три основни позиции:

1. АСТ Фестивал за свободен театър е създа-
ден като платформа, имаща за цел да допри-
нася за развитието на независимата изпъл-
нителска сцена в българия и с това да носи 
добавена стойност за нея.

2. независимата театрална сцена носи доба-
вената стойност за съвременната българска 
култура като чрез работата си развива публи-
ките и допринася за формирането на тяхната 
културна идентичност.

3. независимата театрална сцена носи добаве-
на стойност за обществото, като отразява 
актуални социално значими въпроси и формули-
ра нестандартни решения на конфликтите.

Тези три позиции, както и проведена сред 
членовете на АСТ анкета, ни накараха тази го-
дина да трансформираме основната програма 
фестивала от платформа за представяне в 
платформа за комуникация. вместо да ак-
центираме върху селекция от представяни и 
премиерни творчески продукти, ще отворим 
място за комуникация между работещите в 
сферата, комуникация с публиката и комуника-
ция с вземащите решения.

затова изданието тази година  
ще се фокусира върху:

» организиране на дискусии между всички 
ангажирани в полето на независимия театър  
и танц относно теми от общ интерес с учас-
тието на чуждестранни гости.

» представяне на три еднократни перформа-
тивни акции, създадени специално за фестива-
ла, които разработват актуални проблеми на 
обществото 

» обявяване на месец ноември за “Месец на 
свободния театър” и привличане на обществе-
ното внимание към всички свободни продук-
ции, които се представят през ноември.  
(в началото на август отправихме покана към 
всички работещи в сектора да планират свои 
представления в рамките на месец ноември. 
Медийната кампания на фестивала ще осигури 
добър старт на техния сезон.)

краен 
срОк  
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криТерии за селекция

» проектът да е обвързан с основната тема 
   на фестивала „Добавяне на стойност”
» актуалност 
» иновативност/новаторство
» оригиналност на формата и съдържанието
» ясно заявена позиция и лична мотивация 
   за реализиране на проекта

канДиДаТсТване

за да кандидатствате, изпратете попълнен формуляр за участие 
до 15 септември 2013 на адрес: 
act@actassociation.eu (subject: конкурс 2013)

за повече информация, се обръщайте към 
  
Биляна Балева
act@actassociation.eu
тел 0889 19 99 03
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