34 MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TEATRALNY WALIZKA
10-13 czerwca 2021, Łomża
Biuro Organizacyjne:
Teatr Lalki i Aktora, plac Niepodległości 14, 18-400 Łomża, tel. 86 216 59 55
www: teatrlomza.pl; e-mail: teatrlomza@hi.pl, dyrektor@teatrlomza.pl
NIP: 718-11-38-271, REGON: 001258611

Uprzejmie informuję, że 34 edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WALIZKA odbędzie się w
dniach 10-13 czerwca 2021 roku w Teatrze Lalki i Aktora w Łomży. Przeformatowany Festiwal
realizowany będzie online i na żywo. Z uwagi na skomplikowaną obecną sytuację z projektowaniem przyszłości, problemami z dojazdem i przekraczaniem granic podjąłem decyzję o organizacji festiwalu w formie online w przypadku prezentacji spektakli zagranicznych. Spektakle polskie grane będą na żywo na scenie Teatru
oraz innych przestrzeniach. Planujemy, że w konkursie weźmie udział 15 Teatrów /6 polskich i 9 zagranicznych/.
Spektakle na żywo i online stworzą czterodniowy program Festiwalu, który obejrzy publiczność, zaproszeni
goście, krytycy teatralni, jurorzy. Festiwal ma formę konkursu. Ogólna kwota nagród ufundowanych przez
organizatorów, współorganizatorów i sponsorów wynosi 15.000, 00 zł. Przedstawienia oceniać będzie jury
powołane przez dyrektora Festiwalu. Jury przyzna następujące nagrody:
•
•
•
•
•

Grand Prix - nagroda za najlepsze przedstawienie.
Nagroda za reżyserię.
Nagroda za scenografię.
Nagroda za muzykę.
Trzy równorzędne nagrody aktorskie.

Dodatkowo każdy Teatr zaproszony do konkursu 34 Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego otrzyma wynagrodzenie za spektakl online w wysokości 6.000,00 zł. Honorarium w części pokryje Państwa koszty organizacyjne, jak również przygotowania profesjonalnego nagrania. Wyrażam nadzieję, że nasze zaproszenie jest
atrakcyjne pod względem artystycznym, jak i finansowym.
Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest nadesłanie do dnia 31.11.2021 r. drogą elektroniczną: aplikacji
spektaklu, profesjonalnego zapisu spektaklu, materiałów informacyjno-reklamowych (plakat, afisz), informacji o spektaklu i teatrze oraz 5 fotografii zgłoszonego spektaklu (min. 4240 x 2824, 300 dpi) oraz 10 minutowego video trailera prezentującego Teatr, metody pracy, dokonania, wypowiedzi dyrektora teatru, twórców, etc.. Materiał promocyjny będzie prezentowany widzom przed pokazem online spektaklu konkursowego.

Plik video powinien być zgodny z następującą specyfikacją:


Proporcje obrazu: 16:9



Rozdzielczość: 1080p (1920 x 1080p) / 4K (3840 x 2160p)



Preferowany format: plik audio-video MP4



Klatkaż: 24 fps



Wymagany bitrate: 15-250 Mbit/s

Nagranie będzie wyświetlane na ekranie projekcyjnym w wysokiej rozdzielczości. W celu zagwarantowania
wymaganej jakości nagrania zalecamy wykorzystanie profesjonalnych kamer/aparatów cyfrowych.
Jeśli te warunki zostaną spełnione, to w lutym 2021 roku prześlemy kontrakt do podpisania. Program Festiwalu będzie znany w marcu 2021 roku.
Pragnę dodać, że Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA, to uznany i ceniony w kraju i na świecie
przegląd spektakli portatywnych. Festiwal ma swój styl i charakter! Jest wydarzeniem artystycznym,
niekomercyjnym. Odbywa się corocznie od 1987 roku i do tej pory gościł ponad 400 teatrów z ponad 50
krajów m. in. z Argentyny, Stanów Zjednoczonych, Japonii, Singapuru, Chin, Izraela, Norwegii, Włoch,
Hiszpanii, Rosji, Chorwacji, Niemiec, Nowej Zelandii, Iranu i innych, a wraz z nimi dziesiątki gości z całego
świata i tysiące widzów. Festiwal zapewnił sobie miejsce, jako jeden z ważniejszych festiwali teatralnych
sztuki lalkarskiej i teatru formy.
Wyrażam nadzieję, że w 34 edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WALIZKA zagoszczą online
i offline zaproszone spektakle z Polski i zagraniczne, które są nowatorskie w formie artystycznej, prezentują
interesujące, a często odmienne środki wypowiedzi artystycznej, zróżnicowane są pod względem tematycznym, odwołują się do uniwersalnych wartości, mówią o wielu ważnych emocjach, poruszają problemy globalne – te najbardziej aktualne. „Teatr ważnych spraw” jest głównym tematem nurtu konkursowego.
Serdecznie zapraszam do udziału w Festiwalu WALIZKA!
Z poważaniem i serdecznymi pozdrowieniami z Łomży!
Jarosław Antoniuk
Dyrektor Festiwalu

