ОБАВЈЕШТЕЊЕ
О ОДРЖАВАЊУ XXII ТЕАТАР ФЕСТА „ПЕТАР КОЧИЋ“ 2019.
У периоду од 4. до 11. јуна 2019. године биће одржан XXII Театар фест „Петар Кочић“
у Бањој Луци.
I.

ПРОПОЗИЦИЈЕ

Театар фест „Петар Кочић“ је фестивал који вреднује и промовише врхунска
достигнућа у позоришној дјелатности, са акцентом на ауторе који стварају на језицима
јужнословенских народа, гдје је превод непотребан.
II. ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРЕДСТАВА
За учешће у селекцији фестивала могу се пријавити позоришта, независне позоришне
групе и представе настале у другим организационим формама позоришне продукције.
Пријављују се представе премијерно изведене у периоду од 1.3.2018. до
1.4.2019. године.
Пријављивање се врши путем пријавног листа. Пријаве се подносе сукцесивно од дана
објављивања обавјештења закључно са1. фебруаром 2019. године.
Уз пријавни лист доставља се драмски текст (драматизација, адаптација, текст изведбе),
видео-снимак и пратећи материјали о представи (програмски есеји, фотографије,
објављене критике и други релевантни текстови).
III. СЕЛЕКЦИЈА
Селектор је обавезан да погледа пријављене представе у периоду од 1. августа 2018. до
1. априла 2019. године. Селектор подноси извјештај о селекцији Вијећу фестивала на
усвајање најкасније до 5. априла 2019. године.
Ради припреме доласка селектора потребно је да позоришта благовремено обавијесте
организатора Фестивала, Народно позориште Републике Српске о датуму премијере
или репризних извођења предложене представе.
IV. НАГРАДЕ
Награде Тетар феста су све новчане и састоји се од плакета и стилизованог, намјенског
сребрењака.
Награде су:
Награда за најбољи драмски текст,
Награда за најбољу представу у цјелини,
Награда за најбољу режију,
Награда за најбољу мушку улогу,
Награда за најбољу женску улогу,
Награда за најбољу визуелност (сцена, костим, свјетло) - опционо и
Награда за најбољу музику и сценски покрет – опционо

Представа, односно глумац који је проглашен најбољим, добија Плакету и новчану
награду, 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.
ПРИЈАВЕ треба слати на адресу:
Народно позориште Републике Српске, са назнаком
„Пријава за XXI Театар фест Петар Кочић“
78000 Бања Лука
Краља Петра I Карађорђевића 78
ОБАВЈЕШТЕЊА о датумима извођења пријављених представа достављају се
на горе наведену адресу и на електронску адресу:
nprs@teol.net (са назнаком: “за Театар фест”) или на телефоне:
+387 51/314-001 (факс);
+387 51/305-337;
+387 65/516-981.
ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ у docи pdfформату доступан је на званичној интернет
презентацији: www.np.rs.ba

