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PQ Scenofest 2007
La Quadrennial de Praga és l’única Exposició mundial, d’aquesta categoria i
magnitud, d’Escenografia i Arquitectura Teatral. L’exposició, conjuntament amb les
seves activitats, crea un espai únic per a seminaris, tallers, trobades de
professionals del teatre d’arreu del món i també dona la oportunitat d’observar i
comparar el desenvolupament del teatre mundial – especialment dels seus
components del disseny.
La Secció d’Estudiants de la Quadrennial de Praga i Scenofest subministrarà
als estudiants, principiants, professors i professionals experimentats una inoblidable
experiència..
Scenofest és un projecte compartit entre la Comissió Educativa de OISTAT i el
Theatre Institute Prague. Podeu trobar més informació de les dues institucions i de la
Quadrennial de Praga a següents enllaços.
Scenofest està obert a la participació d’alumnes, joves professionals interessats en
el disseny per a la representació, des de l’arquitectura de l’edifici teatral, al
envelliment del vestuari, i els sons i les mirades fetes dins l’espai ficcional.
Senzillament ser a Scenofest serà una experiència única, presentant una
oportunitat per a percebre les possibilitats creatives del món del disseny per a
espectacle.
Ser voluntari és pertànyer al equip creatiu o administratiu de l’Organització de
Scenofest i formar part d’un equip d’estudiants, professionals i educadors que
comparteix el desig de fer de Scenofest un esdeveniment inoblidable.
Ser part d’alguna de les exposicions de Scenofest, representacions o tallers os farà
conèixer els processos de treball de tot el món, nous amics i futurs col·laboradors
internacionals.
Informació detallada (en Anglès) sobre el contingut de Scenofest, inscripcions i
registre es pot trobar la Scenofest website http://www.scenofest.org
Podeu contactar (if possible in English) info@scenofest.org per a cualsevol
pregunta.
Més informació (en Txec i Anglès) sobre la Quadrennial de Praga es por trobar a
PQ website http://www.pq.cz

Informació Pràctica
Dates de la Quadrennial de Praga i Scenofest:
Lloc:
-

Preu
-

Del 14 al 24 de juny de 2007

Àrea d’Exposicions (Výstavište)
Praga, República Txeca

Assistir a la Quadrennial de Praga i a Scenofest costarà 10 Euros. Aquest importy
permetrà l’assistència den el decurs de tot el certamen. Participar el algun projecte o
taller tindrà un cost addicional de 5 Euros.

Allotjament
Nosaltres no proporcionem allotjament.
Pròximament PQ publicarà enllaços a companyies que proporcionen allotjament.
Per a estar informat:
Tramet un e-mail a info@scenofest.org amb l’encapçalament “mailing list”
Les escoles i altres grups poden envi ar un llistat de subscripció per als seus alumnes
o participants. El formulari pot ser descarregat des de aquest mateix lloc.
També es pot registrar individualment a Oistat website www.oistat.org/registration
Nosaltres os tindrem al dia.
Per a exposar a l’Exposició d’Escoles:
Contacteu amb el vostre Comissari Nacional o amb PQ a pq@theatre.cz
Per a participar a Babel o l’exposició “Els Ocells”
Descarregueu i empleneu el formulari d’inscripció i trameteu-lo a
application@scenofest.org
Data límit, juliol de 2006
Per a participar a l’Exposició d’Arquitectura
La informació estarà properament “on line”
Data límit, febrer de 2007
Per a participar en els tallers
La informació sobre las inscripcions estará disponible en el decurs de setembre de
2006.
Per a visitar Scenofest
No cal fer res, però ens ajudaria si manifesteu el vostre interès subscrivint vos a la
“mailing list”
Per a proposar una conferència, taller o altre activitat
Contacteu info@scenofest.org
Per a sponsoritzar Scenofest
Contacteu info@scenofest.org
Per a ser voluntari dels equips administratiu, tècnic o creatiu
Contacteu volunteer@scenofest.org

