Правилник „Фестивал монодраме младог глумца“

Народно позориште Репулбике Српске (У даљем тексту: НПРС) у оквиру Пратећег
програма Театар феста „Петар Кочић“ организује „Фестивал монодраме младог глумца“.
„Фестивал монодраме младог глумца“ (у даљем тексту: Фестивал) је манифестација која
се организује у циљу популаризације монодраме као облика сценског стваралаштва и
афирмације младих академских глумаца.
Фестивал је такмичарског карактера.
Фестивал се одржава сваке године у термину одржавања Театар феста „Петар Кочић“.
У току Фестивала изводи се исти број монодрама колико је и представа у главном
програму Театар феста „Петар Кочић“.
Додјела награда стручног жирија Фестивала, за најбољу монодраму, додјељује се на
затварању Тетар феста у оквиру подјеле фестивалских награда.
Рад Фестивала је јаван.
Информације и податке Фестивала дају директор Фестивала и лица која он за то овласти.
Представе се играју на сценама НПРС.
Право пријављивања и учествовања на Фестивалу имају сви дипломирани глумци
старости до 30 година, који играју на језику за који није потребан превод за локалну
публику.
Крајњи рок за пријаву представа је 31.04.2020. године.
Продуцентска кућа или глумац може пријавити само једну монодраму једног глумца.
Представе које ће бити уврштене у селекцију Фестивала бира селектор кога именује
директор НПРС.
Представа пријављена на Фестивал мора бити изведена у оном облику какав је одгледао
селектор Фестивала.
Продуцентска кућа или глумац који се пријавио на Фестивал обавезни су, у договору са
селектором Фестивала, организовати играње монодраме како би селектор могао погледати
представу и евентуално је уврстити у програм Фестивала, у термину од 31.3. до
30.04.2020. године. У изузетном случају селектор може погледати представу на видеоснимку, ако је спријечен да је одгледа уживо.

Глумцу, чија представа уђе у селекцију Фестивала, организатор НПРС обезбјеђује путне
трошкове у висини аутобуске карте, смјештај и хонорар од 100,00 КМ (сто
конвертибилних марака). Представа, односно глумац чија монодрама буде проглашена
најбољом добија Плакету и награду у износу од 500,00 КМ и обавезан је да присуствује
додјели награда.
Глумци и продуцентске куће чије су представе уврштене у програм Фестивала имају
обавезу, у оквиру програма Фестивала давати информације медијима ради презентовања
јавности, и дозволити снимање дијелова представа за потребе радија, телевизије и
интернет странице НПРС, те се одричу било каквих потраживања за наведене активности.
СЕЛЕКТОР
Селектора Фестивала именује директор Фестивала из редова истакнутих театарских
радника.
У свом раду селектор је у потпуности независан.
Селектор мора изабрати подједнак број монодрама колико је и представа у главном
програму Театар феста „Петар Кочић“.
Селектор Фестивала је обавезан до 5. маја 2020. године директору Фестивала доставити
своју одлуку.
СТРУЧНИ ЖИРИ
Директор Фестивала именује стручни жири Фестивала најкасније до 15.05.2020. године.
Стручни жири Фестивала има 3 члана.
Чланови стручног жирија самостално бирају свог предсједника и утврђују начин рада и
одлучивања у складу са правилима овог правилника.
Чланови стручног жирија су обавезни пратити извођење сваке представе на Фестивалу.
Након извођења посљедње представе стручни жири је дужан да се састане у пуном
саставу, донесе одлуку о наградама и да писмено образложи одлуке, а предсједник да их
саопшти на затварању Тетар феста.

