http://www.scenofest.org

Praha Quadriennalen er den eneste utstilling i verden av denne art og størrelsesorden
som presenterer nåtidig scenografi og teaterarkitektur.
Utstillingen skaper, sammen med en rekke tilhørende aktiviteter, et unikt forum for
seminarer og workshops , og er en møteplass for teaterfolk fra hele verden. Den gir også
en mulighet for å observere og sammenligne scenekunstens utvikling i hele verden –
med fokus på dens designmessige komponenter.
Praha Quadriennalens Studentseksjon og Scenofest 2007 gir studenter, unge
scenekunstnere, lærere og erfarne profesjonelle en uforglemmelig opplevelse.
Scenofest er et samarbeidsprosjekt mellom OISTATs utdannelseskommisjon (OISTAT
Education Commision) og Teaterinstituttet i Praha (Theatre Institute Prague). Mer
informasjon om begge organisasjonene og Praha Quadriennalen finnes under følgende
linker:
Scenofest er åpen for deltagelse for studenter og unge scenekunstnere som er
interessert i teaterdesign, fra teaterbygningens arkitektur, til kostymer og audio/visuelle
bilder som blir brukt i scenerommet.
Å være tilstede ved Scenofest er en unik opplevelse, og gir muligheten til å undersøke
de kreative mulighetene som finnes i forestillings formgivningens verden.
Å arbeide frivillig som en del av Scenofestens kreative eller administrative team, gir
deg mulighet til å være en del av et dedikert team av studenter, unge scenekunstnere,
erfarne profesjonelle og lærekrefter som deler et ønske om å gjøre Scenofest til et
uforglemmelig arrangement.
Å være en del av en av Scenofests utstillinger, forestillinger eller workshops
introduserer deg for arbeidsmetoder verden over, nye venner og fremtidige
internasjonale samarbeidspartnere.
Detaljert informasjon (engelsk) over Scenofests innhold, påmelding og søknad finner
du på Scenofests hjemmeside http://www.scenofest.org
Kontakt (på engelsk, hvis mulig) info@scenofest.org for eventuelle spørsmål.
Mer informasjon (tsjekkisk og engelsk) om Praha Quadriennalen finnes på PQs
hjemmeside http://www.pq.cz

Praktisk informasjon
Datoer for PQ og Scenofest utstillingen:
-14.-24. juni 2007
Sted:
-

Exhibition Grounds (Výstavište)
Praha, Den Tsjekkiske Republikk

-

Å delta på Scenofest og Praha Quadriennalen koster 10 Euro. Dette dekker
deltagelse for hele festivalperioden. Deltagelse i prosjekt og workshop aktiviteter
koster 5 Euro ekstra.

Pris:

Overnatting:
-

Vi har ingen muligheter for overnatting
PQ vil poste linker til overnattingssteder i nær fremtid.

Hold deg informert:
-

Send en mail til info@scenofest.org med overskriften ”mailing list”
Skoler og andre grupper kan be om en abbonementsliste for sine studenter eller
deltagere. Dette skjema kan lastes ned fra hjemmesiden.
Registrer deg på OISTATs hjemmeside www.oistat.org/registration
Vi oppdaterer deg løpende.

For å delta på skoleutstillingen:
- Kontakt din nasjonale kurator eller PQ på pq@theatre.cz
For å delta på Babel or Birds utstillingen:
- Last ned og fyll ut søknadskjema og send til application@scenofest.org
- Deadline er Juli 2006
For å delta på arkitektur utstillingen
- Online informasjon kommer snart
- Deadline er Februar 2007
For å delta i workshops
- Søknadsinfo blir tilgjengelig på hjemmesiden i September 2006
For å besøke Scenofest
- Du trenger ikke gjøre noenting, men det hjelper oss om du viser interesse ved å
skrive deg på vår mailingliste
For å foreslå en forelesning, workshop eller aktivitet
- Kontakt info@scenofest.org
For å sponsorere Scenofest
- Kontakt info@scenofest.org
For å delta som frivillig i Scenofests administrative, tekniske eller kreative team
- Kontakt volunteer@scenofest.org

