CONCURSUL ”SPECTRONIADA DE TEATRU”
Ediția a IV-a, 2016

REGULAMENT

Concursul „Spectroniada de teatru” se află la a IV-a ediție în județul Cluj și este
inițiat de către Școala Gimnazială Internațională Spectrum Cluj-Napoca.
„Spectroniada de teatru” își propune descoperirea de noi talente artistice în rândul
elevilor claselor primare, creșterea interesului acestora pentru teatru, fiind în același timp
un prilej de stabilire a relațiilor de colaborare dintre Școala Gimnazială Internațională
Spectrum și școlile existente la nivelul județului Cluj. Concursul se adresează elevilor din
ciclul primar (clasa pregătitoare, clasa I, clasa a II-a, clasa a III-a și clasa a IV-a).
Obiective:
 Descoperirea talentului actoricesc al copiilor;
 Antrenarea copiilor într-un mediu competitiv și stimulativ;
 Cultivarea sentimentelor de prietenie și cooperare între copii;
 Inițierea parteneriatelor între școlile din județul Cluj;
Înscriere și desfășurare:
Perioada de înscriere: 1 aprilie 2016- 20 mai 2016
Concursul va avea loc în data de 4 iunie 2016, la Școala Gimnazială Internațională
Spectrum, str. Calea Mănăștur, nr. 22-24, începând cu ora 09.00.
Pentru înscriere, fiecare trupă trebuie să completeze fișa de înscriere în format
electronic. Fișele de înscriere se trimit la adresa diana.cojocnean@cluj.spectrum.ro, doar în
format electronic.
Dimensiunea scenei este de 3,6X6,2m.
Condiții de participare:
Pot participa trupe de teatru formate din elevi ai ciclului primar şi pregătite de către cadre
didactice.
La concurs pot concura trupe de teatru cu piese în limba română sau piese în limba
engleză.
O instituție poate fi reprezentată de una sau mai multe trupe dar de coordonatori diferiti.
Durata unui spectacol trebuie să fie de maxim 30 de minute.

Prin înscriere, trupele își exprimă acordul ca spectacolele să fie fotografiate, filmate și
prezentate publicului.
Taxa de participare este de 15 lei/ copil.
Repertoriul:
 piesă/ scenetă/ scenariul scris de către un autor consacrat, fără a se aduce nicio
modificare textului;
 piesă adaptată după o altă piesă a unui autor consacrat;
 piesă/ scenetă originală.
Premii (diplomă și mini trofeu):
 Premiu pentru cel mai bun spectacol;
 Premiu pentru interpretare feminină;
 Premiu pentru interpretare masculină;
 Premiu pentru decor;
 Premiu pentru costume;
 Premiu pentru mesaj;
 Premiu pentru creativitate (creații proprii);
 Premiu pentru cel mai bun scenariu;
 Premiu pentru cea mai bună trupă de actori;
 Premii speciale din partea juriului.
Premiul pentru cel mai bun spectacol: TROFEUL SPECTRONIADA DE TEATRU

Toţi elevii participanţi la concurs şi profesorii coordonatori vor primi diplome de participare.
Premierea va avea loc în ziua concursului, după terminarea reprezentațiilor.
Ora exactă de intrare în concurs va fi comunicată în data de 1 iunie 2016.

