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Izvērtēt Jelgavas novada amatierteātru iestudējumus aizvadītajā sezonā;
Nodrošināt amatierteātru darbības nepārtrauktību novados;
Veicināt novadu amatierteātru māksliniecisko izaugsmi un kvalitatīvu attīstību;
Popularizēt amatierteātru darbību novadu sabiedrībā.

Rīkotājs
Jelgavas novada pašvaldības Kultūras pārvalde.
Dalībnieki
Jelgavas novada amatierteātri.
Noteikumi
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Skate notiek no 2016.gada 21. līdz 27.novembrim Jelgavas novada
kultūras/tautas namos pēc režisora izvēles:
- darba dienas vakarā savā kultūras/tautas namā (21.-25.novembris);
- Sesavas un Bērvircavas tautas namos (26.-27.novembris).
Izrādes vērtē Kultūras pārvaldes pieaicināta ekspertu komisija.
Skatei tiek pieteikti dažādu žanru iestudējumi, ar kuriem kolektīvi nav piedalījušies
iepriekšējo gadu skatēs.
Kolektīviem, kuri piedalās skatē, līdz 2016.gada 7.oktobrim jāiesniedz vai jāiesūta
Jelgavas novada pašvaldības Kultūras pārvaldē aizpildīta Pieteikuma anketa
(Pielikums Nr.1).
Uz skates izrādi jābūt sagatavotai izrādes programmiņai ekspertiem un skatītājiem.
Skatē pieteiktajai izrādei jābūt saskaņotai ar AKKA/LAA.
Visus izdevumus, kas saistīti ar kolektīvu nokļūšanu un dalību skatē, kolektīvi sedz
paši.
Iestudējumi tiek vērtēti 50 punktu sistēmā atbilstoši sekojošiem kritērijiem:






literārā materiāla izvēle
režisora darbs
aktieru darbs
scenogrāfija/vizuālais noformējums
izrādes koptēls
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9.

Pēc piešķirtajiem punktiem kolektīviem tiek piešķirtas pakāpes:


Augstākā pakāpe 45 – 50 punkti

I pakāpe
40 – 44 punkti

II pakāpe
35 – 39 punkti

III pakāpe
30 – 34 punkti
Kolektīvs saņem diplomu par piedalīšanos, ja iestudējumam piešķirti mazāk par 30 punktiem.
10. Iestudējumi, kuri novērtēti ar 45 – 50 punktiem, var pretendēt tikt izvirzīti dalībai Latvijas
amatierteātru iestudējumu Zemgales reģiona skatē.
11. Ekspertu komisija var piešķirt pateicības:

par iestudējumu

par režiju

par aktieru darbu

par scenogrāfiju

par muzikālo noformējumu

par izrādes kostīmiem
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Pielikums Nr.1
Jelgavas novada amatierteātru skate
PIETEIKUMA ANKETA

Pilns amatierteātra nosaukums_____________________________________________________
______________________________________________________________________________
Juridiskā piederība_______________________________________________________________
Tālrunis_______________________ e-pasts__________________________________________
Darba autors ___________________________________________________________________
Nosaukums____________________________________________________________________
Režisors_______________________________________________________________________
Mākslinieks____________________________________________________________________
Izrādes ilgums (precīzs, uzrādot starpbrīžus)__________________________________________
Nepieciešamais uzbūves laiks______________________________________________________
Nepieciešamais demontāžas laiks___________________________________________________
Darbojošos personu skaits izrādē___________________________________________________

____________________________
Režisora paraksts

_______________________________
Paraksta atšifrējums

____________________________
Kultūras iestādes vadītāja paraksts

_______________________________
Paraksta atšifrējums

Anketa jāiesniedz vai jāiesūta elektroniski līdz 2016. gada 7.oktobrim
Jelgavas novada pašvaldības Kultūras pārvaldē, Pasta ielā 37, Jelgava, LV-3001
e-pasts:nelda.kikute@jelgavasnovads.lv.; tālrunis 63024658, 29151326
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