http://www.scenofest.org

PQ Scenofest 2007
De Quadriennale van Praag is de enige tentoonstelling in zijn soort en grootte ter
wereld, waar hedendaagse scenografie en theaterarchitectuur getoond worden. De
tentoonstelling creëert, samen met een reeks bijhorende activiteiten, een unieke
omgeving voor seminaries, workshops en ontmoetingen tussen theatermensen uit de
hele wereld. Ze biedt ook de mogelijkheid om de ontwikkelingen binnen het
wereldwijde theaterlandschap te observeren en te vergelijken – vooral op gebied van
ontwerp.
De Studenten sectie van PQ en Scenofest 2007 is voor studenten, starters, leraren
en ervaren professionals een onvergetelijke ervaring.
Scenofest is een gemeenschappelijk project van de OISTAT Education Commission
en het Theater Instituut Praag. Meer informatie over beide organisaties en over
Scenofest vind je op de links onderaan.
Scenofest is toegankelijk voor studenten en jonge professionelen met interesse voor
theaterarchitectuur, kostuum, klank, licht, video of decorontwerp, kortom alles wat
bijdraagt aan het toneelbeeld.
Scenofest bezoeken zal een unieke ervaring zijn. Het geeft je de mogelijkheid te
proeven van de creatieve uitdagingen in de wereld van ontwerpen.
Als vrijwilliger meewerken in het creatieve, technische of administratieve team van
Scenofest, maakt je een deel van het toegewijde team van studenten, jonge
praktijkmensen, ervaren professionals en leraren die de wens delen om van
Scenofest een onvergetelijk event te maken.
Deelnemen aan een van de Scenofest tentoonstellingen, voorstellingen of
workshops, laat je kennis maken met verschillende werkwijzen van over de hele
wereld en je leert nieuwe vrienden en toekomstige internationale collega’s kennen.
Gedetailleerde informatie (in Engels) over de inhoud van Scenofest, registratie en
aanvragen vind je op www.scenofest.org
Contacteer info@scenofest.org als je nog vragen hebt (bij voorkeur in het Engels).
Meer informatie (in Tsjechisch en Engels) over de Quadriennale van Praag vind je
op www.pq.cz. Meer info over OISTAT vind je op www.oistat.org .

Praktische informatie
Data van de PQ en Scenofest
-

Van 14 tot 24 juni 2007

Locatie:
Tentoonstellingspark (Výstavište)
Praag, Tsjechië
Prijs:
-

Toegang tot Scenofest en de Praagse Quadriennale kost 10 euro voor de hele periode
van het festival. Deelname aan een project of workshop kost 5 euro extra.

Verblijf:
Wij zorgen niet voor verblijf.
PQ zal binnenkort links publiceren voor accomodatie.
Op de hoogte blijven:
Stuur een mail naar info@scenofest.org met in de hoofding “mailing list”
Scholen en andere groepen kunnen een lijst aanvragen voor de inschrijving van hun
studenten of deelnemers. Deze lijst kan je van de site downloaden.
Registreer jezelf op de Oistat website www.oistat.org/registration
Wij houden je op de hoogte
Exposeren op de studentententoonstelling:
Contacteer je nationale curator of PQ op pq@theatre.cz
Deelnemen aan Babel of the Birds tentoonstelling:
Download het aanvraagformulier, vul het in en zend het naar application@scenofest.org
Deadline is juli 2006
Deelnemen aan de Architectuur tentoonstelling:
Weldra zal de informatie on-line zijn
Deadline is februari 2007
Deelnemen aan workshops:
Informatie zal op deze site beschikbaar zijn vanaf September 2006
Scenofest te bezoeken:
Je hoeft niets te doen, maar het zou ons helpen als je je interesse toont door je in te
schrijven op de mailinglist.
Je wil een lezing, workshop of activiteit voorstellen:
Contacteer info@scenofest.org
Je wil Scenofest steunen of sponsoren:
Contacteer info@scenofest.org
Je bent vrijwilliger voor het administratieve, technische of creatieve team:
Contacteer volunteer@scenofest.org

