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PQ Scenofest 2007
Το Prague Quadrennial είναι η µόνη έκθεση στο είδος της και παγκόσµιος πόλος
έλξης, γιατί εκθέτει σύγχρονες σκηνογραφικές εφαρµογές και αρχιτεκτονική θεάτρου.
Η έκθεση, µαζί µε τις παράλληλες δράσεις της, δηµιουργεί έναν µοναδικό χώρο
σεµιναρίων, εργαστηρίων, συναντήσεις νέων καλλιτεχνών και επίσης δίνει την
ευκαιρία της παρατηρήσεις και σύγκρισης της παγκόσµιας εξέλιξης του θεάτρου ιδικά όσον αφορά τον σχεδιασµό και τη σκηνογραφία
Το Prague Quadrennial Φοιτητική Ενότητα και το Scenofest 2007 παρέχει σε
φοιτητές, νέους συµµετέχοντες, καθηγητές και έµπειρους επαγγελµατίες µια
αξέχαστη εµπειρία.
Το Scenofest είναι ένα φεστιβάλ που συνδιοργανώνεται από την επιτροπή
εκπαίδευσης του OISΤΑΤ και του Ινστιτούτου Θεάτρου της Πράγας . Περισσότερες
πληροφορίες για τους δύο αυτούς οργανισµούς και για την Prague Quadrennial
µπορείτε να βρείτε στις ακόλουθες ιστοσελίδες : www.oistat.org , www.pq.cz
Το Scenofest είναι ανοιχτό στη συµµετοχή φοιτητών, νέων ειδικευόµενων, και όλων
όσον έχουν ενδιαφέρων στην σκηνογραφία, από την αρχιτεκτονική του θεατρικού
κτηρίου, µέχρι τα κοστούµια, αλλά και τους ήχους και τα σηµεία που δηµιουργούνται
στον σκηνικό χώρο.
Το να παρευρέθητε στο Scenofest, θα σας δοθεί η ευκαιρία να αισθανθείτε τις
δηµιουργικές τάσεις της παγκόσµιας σκηνογραφίας.
Το να είστε εθελοντές και µέλος του δηµιουργικού ή διοικητικού τµήµατος του
Scenofest, θα σας επιτρέψει να συµµετάσχετε σε µια εξειδικευµένη οµάδα
αποτελούµενη από φοιτητές, νέους ειδικευόµενους, έµπειρους επαγγελµατίες και
καθηγητές που θα µοιραστείτε την εµπειρία να δηµιουργήσετε τις προϋποθέσεις
ώστε το Scenofest να γίνει ένα αξέχαστο φεστιβάλ .
Για να συµµετέχετε σε εκθέσεις του Scenofest , σκηνικές δράσεις και εργαστήρια,
και να σας ‘συστήσει’ σε πρακτικές εργασίας από όλο τον κόσµο, σε νέους φίλους και
σε µελλοντικούς διεθνείς συνεργάτες.
Περισσότερες πληροφορίες (στα Αγγλικά) σχετικά µε το περιεχόµενο του
Scenofest, καθώς και το πώς να εγγραφείτε – αιτήσεις, µπορείτε να βρείτε στην
ιστοσελίδα του Scenofest http://www.scenofest.org
Παρακαλούµε να επικοινωνήσετε (αν είναι δυνατών στην Τσέχικη ή Αγγλική
γλώσσα) info@scenofest.org για οποιαδήποτε ερώτηση.
Περισσότερες πληροφορίες (στην Τσέχικη και Αγγλική γλώσσα) σχετικά µε την
Prague Quadrennial µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της PQ: http://www.pq.cz

Πρακτικές πληροφορίες
Ηµεροµηνίες της PQ και του Scenofest:
-

Από 14 Ιουνίου µέχρι 24 Ιουνίου 2007

Περιοχή:
- Εκθεσιακός χώρος (Výstavište)
Πράγα, Τσεχία
Πόσο θα σας κοστίσει:
- Η συµµετοχή στο Scenofest και στη Prague Quadrennial κοστίζει 10 Ευρώ.
Έτσι θα σας επιτραπεί η επίσκεψη για όλη την περίοδο του φεστιβάλ . Για να
πάρετε µέρος στα project και στις εργαστηριακές δραστηριότητες θα σας
κοστίσει αρχικά 5 Ευρώ.
Φιλοξενία και που θα µείνετε:
- Η PQ δεν παρέχει φιλοξενία σε κάποιο ειδικό χώρο.
- Προσεχώς η PQ θα δηµοσιεύσει διευθύνσεις ιστοσελίδων εταιριών που
παρέχουν φιλοξενία.
Για να είστε συνεχώς ενήµεροι:
- Στείλτε ηλεκτρονική info@scenofest.org with in the header “mailing list”
- Μαθητές και οµάδες µπορούν να στείλουν ειδική αίτηση - λίστα για τους
µαθητές ή τους συµµετέχοντες. Την αίτηση µπορείτε να την κατεβάσετε από
την ιστοσελίδα µας.
- Εγγραφείτε στην ιστοσελίδα του OISTAT www.oistat.org/registration
- Θα σας κρατάµε ενήµερους
Για να εκθέσετε στον εκθεσιακό χώρο για Σχολές:
- Επικοινωνήστε µε τον υπεύθυνο της χώρας σας ή την PQ στο pq@theatre.cz
Για να πάρετε µέρος στις εκθέσεις Βαβέλ (Babel) και Πουλιά (Birds):
- Κατεβάστε και συµπληρώστε την αίτηση και στείλτε την στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: application@scenofest.org
- Προθεσµία υποβολής αιτήσεων µέχρι τέλος Οκτωµβρίου του 2006
Για να πάρετε µέρος στην Έκθεση Αρχιτεκτονικής:
- Οι πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντοµα στον ιστό.
- Προθεσµία υποβολής αιτήσεων τον Φεβρουάριο του 2007
Για να πάρετε µέρος στα εργαστηριακά µαθήµατα:
- Αιτήσεις και πληροφορίες θα είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα µας από τον
Ιανουάριο του 2007.
Για να επισκεφτείτε το Scenofest:
- ∆εν χρειάζεται να κάνετε τίποτα παραπάνω από το να έρθετε, αλλά θα µας
βοηθούσε αν µας δείχνατε το ενδιαφέρων σας αν εγγραφόσασταν στην λίστα
της ηλεκτρονικής µας διεύθυνσης.

Για να αιτηθείτε θέση σε εργαστηριακά µαθήµατα, συνέδρια και
δραστηριότητες:
- Επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@scenofest.org
Για να χρηµατοδοτήσετε (χορηγία) το Scenofest:
- Επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@scenofest.org
Για να γίνετε εθελοντές στο διοικητικό , τεχνικό ή δηµιουργικό τµήµα:
- Επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: volunteer@scenofest.org

