Starptautiskais amatieru teātru festivāls

„Spēlesprieks“
Limbažos 2019. gada 12.- 14. Jūlijs

Nolikums
Norises laiks: 2019. gada 12.-14. jūlijs.
Norises vieta: Limbaži, Latvijas Republika.
Rīkotāji: Limbažu novada pašvaldība un Ausekļa Limbažu teātris
Festivāla mērķi
Festivāls amatierteātru kolektīviem rada motivāciju un mērķi uz ko tiekties, jo tajā kolektīviem ir
iespēja sevi parādīt, salīdzināt ar ārvalstu kolektīviem un līdz ar to redzēt jēgu savam darbam.
Festivāls ir iespēja motivēt jaunāko paaudzi iesaistīties amatierteātros, izvēlēties iegūt profesiju šajā
jomā.
— Iepazīstināt skatītājus un Latvijas un citu valstu amatierteātra lietpratējus ar oriģināliem, augstas
kvalitātes amatierteātru iestudējumiem, kurus iespējams izrādīt brīvā dabā, rūpnieciskos,
arhitektūras un vides objektos.
— Veidot kontaktus ar citu valstu amatierteātriem, popularizēt Latvijas amatierteātru daudzveidību
un radošos atradumus.
— Veicināt Latvijas amatierteātru attīstību, radošo izaugsmi un celt amatierteātru iestudējumu
māksliniecisko kvalitāti.
— Ieinteresēt plašāku sabiedrību par amatierteātru iestudējumiem, popularizēt bērniem un
jauniešiem domāto dramaturģiju.
 Sadarbojoties ar Limbažu muzeju, veidot ceļojošu ekspozīciju „Redzi. Radi. Vieno. /Spēlesprieks
1991.-2019/”‖, kuru pēc festivāla Limbažos izstādīt Latvijas kultūras iestādēs.
 Organizēt
Radošo darbnīcu: „Leļļu un objektu izmantošana teātra izrādēs“ vada jaunie leļļu teātra aktieri -Agris Krapivņickis
Mārtiņš Gailis,

Radošo darbnīcu „Dokumentālās izrādes veidošanas principi” , vada Didzis Jonovs, par piemēru
izmantojot Ausekļa Limbažu teātra izrādi „Kā iet?
Radošo darbnīcu „Trīs sievietes meklē kustības nozīmi‖, vada Inta Balode, par piemēru
izmantojot izrādi „Viņa dejo‖
 Diskusijā „Latvijas teātru daudzveidība‖ runāt par vides, brīvdabas izrāžu vēsturi un teātra
iespējām izmantot dažādas pilsētas teritorijas, laukumus, ēkas teātra vajadzībām, tādejādi radot
jaunus risinājumus kultūras pasākumu organizēšanā, atdzīvinot neievērojamas pilsētas vietas un
pārsteidzot iedzīvotājus.
Festivāla dalībnieki:
— Latvijas un ārvalstu amatierteātri, studijas, kuru iestudējumi izrādāmi netradicionālās spēles
vietās.

— Iestudējumus pēc pieteikumu anketas un izrādes video versijas saņemšanas izvēlēsies festivāla
rīkotāju izveidota ekspertu komisija.
— Pieteikuma anketu (pielikums № 1) un izrādes video versiju jānosūta uz pasta adresi: Ausekļa
Limbažu teātris, Parka iela 7, Limbaži LV- 4001 vai uz e-pastu: intakalnina@inbox.lv līdz 2019.
gada 1. maijam.
— Oficiāls ielūgums kolektīviem, kas tiks izvēlēti dalībai festivālā tiks nosūtīts līdz 2019. gada 10.
maijam.
Papildus noteikumi:
— Festivālā var piedalīties amatieru teātri, leļļu teātri un jauniešu teātru studijas ar iestudējumiem,
kuru izrādīšana paredzēta vai ir iespējama netradicionālos spēles laukumos. Izrādes maksimālais
ilgums — 1h 30 min.
— Festivāla izrāžu apspriešanu vadīs Latvijā pazīstami teātra kritiķi, noslēgumā notiks diskusija
‖Teātra izrāžu formu daudzveidība‖ un festivāla norise tiks atspoguļota vietējos un valsts masu
mēdijos.
Uzturēšanās izdevumi
— Festivāla organizatori sedz ārvalstu teātru dalībnieku izmitināšanas un ēdināšanas izdevumus,
ne vairāk kā 10 cilvēkiem no vienas trupas.
Ja kolektīvā iesaistīto cilvēku skaits pārsniedz noteikto maksimālo dalībnieku skaitu,
tad katrai nākamajai personai tiek noteikta dalības maksa – EUR 15 par vienu dienu vai EUR 40
par visām trim festivāla dienām.
Ārvalstu pārstāvjiem transportu no Rīgas uz Limbažiem nodrošina festivāla
organizatori.
Naktsmītnēm tiek izmantotas viesnīcas un sporta bāzes Limbažu pilsētā.
— Festivāla dalībniekiem-Latvijas amatieru teātriem- organizatori apmaksā naktsmītni un
ēdināšanu izrādes dienā, kā arī bez maksas tiek nodrošināta līdzdalība radošajās darbnīcās un
izrāžu apmeklējumi.
— Dalības maksa novērotājiem un individuāliem interesentiem ir EUR 75. Šajā cenā iekļauta
līdzdalība visās festivāla aktivitātēs, tostarp izrāžu un radošo darbnīcu apmeklējums, ēdināšana
un naktsmītnes.
Rekvizīti:
Limbažu novada pašvaldība
Limbažu kultūras nams
Rīgas iela 9, Limbaži LV–4001
Reģ. № 90009114631
As ―SEB banka‖, UNLALV2X
Konts: LV20UNLA0013013130408
— Informācija www.spelesprieks.lv

