Regulamin
1. Międzynarodowy Festiwal ANIMO Kwidzyn odbywa się w pierwszym pełnym tygodniu października w
mieście Kwidzyn województwo pomorskie. Festiwal ma coroczną edycję .
2. Organizatorem Festiwalu jest Scena Lalkowa imienia Jana Wilkowskiego w Kwidzynie.
3. ANIMO to Festiwal teatrów niepublicznych, organizacji pozarządowych prywatnych, autorskich, teatrów
„bezdomnych” oraz pasjonatów sztuki animacji.
4. ANIMO przede wszystkim propaguje sztukę Teatru Lalek dla dorosłych.
Dziennie odbywają się trzy spektakle teatralne w tym jeden dla dzieci, pozostałe propozycje
dedykowane są gimnazjalistom, młodzieży i dorosłym oraz prezentacje filmów animowanych dla dorosłych
5. Udział w Festiwalu mogą wziąć zespoły profesjonalne oraz artyści indywidualni prezentujący spektakle na
wysokim poziomie artystycznym.
6. Zgłoszenie udziału w ANIMO odbywa się przez:
- bezpośrednie skontaktowanie się z Organizatorem Festiwalu animo.pl@gmail.com
- przesłanie prezentacji na nośnikach VHS lub CD albo DVD
- oraz wypełnieniu karty zgłoszenia do 31 marca bieżącego roku
7. Dyrektorem festiwalu ANIMO jest Dorota Anna Dąbek dyplomowany reżyser Teatru Lalek,
która jednoosobowo decyduje o kształcie artystycznym festiwalu.
8. Organizator zapewni uczestnikom ANIMO :
- kameralną salę przystosowaną do warunków teatralnych z możliwością grania na dwie strony
- dużą scenę z możliwością ustawienia widowni na scenie
- scenę zaadoptowaną na potrzeby ANIMO w Muzeum Zamkowym w Kwidzynie
- obsługę i pomoc techniczną
- wyżywienie i zakwaterowanie
- honorarium do negocjacji
9. Zakwalifikowany Teatr zobowiązany jest do
- przesłania materiałów reklamowych
- wyrażenia zgody na dokonanie rejestracji fragmentów spektaklu i wywiadów w celach
dokumentacyjnych oraz umieszczenia na You Tube
- wyrażenie zgody na bezpłatne zamieszczenie w prasie i festiwalowych publikacjach zdjęć z
prezentowanych spektakli
- opłaty z tytułu zawartych umów licencyjnych o wykorzystanie praw autorskich
10. Do 31 maja danego roku Organizator poinformuje Teatry o wynikach kwalifikacji uczestnictwa w ANIMO.
11. W czasie trwania Festiwalu odbywają się imprezy towarzyszące: wystawy, koncerty, warsztaty,
spotkania i dyskusje z artystami.
12. Biuro organizacyjne mieści się w siedzibie Sceny Lalkowej imienia Jana Wilkowskiego w Kwidzynie przy ulicy
Słowiańskiej 13, 82-500 KWIDZYN woj. Pomorskie, Poland tel. kom. +48 606 977 954

