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PQ Scenofest 2007
A Quadrienal de Praga é a única Exibição Mundial desta categoria e magnitude,
que expõe cenografia contemporânea e arquitetura teatral. Junto com uma série de
atividades que a acompanham, cria um espaço único para seminários, oficinas,
encontro de profissionais de teatro do mundo todo e também proporciona a
oportunidade de observar e comparar o desenvolvimento do teatro mundial especialmente os elementos de design.
A seção de estudantes da Quadrienal de Praga e Scenofest de 2007
proporcionará a estudantes, iniciantes, professores e profissionais uma inesquecível
experiência.
Scenofest é um projeto em parceria entre a Comissão de Educação da OISTAT e o
Instituto de Teatro de Praga. Maiores informações sobre ambas instituições podem
ser encontradas no seguinte link:
Scenofest está aberta a participação de estudantes e de principiantes interessados
no desenho do espetáculo, desde a arquitetura do espaço teatral e envelhecimento
dos figurinos, até sons e imagens criados dentro do espaço de representação.
Simplesmente estar na Scenofest será uma experiência única, apresentando uma
oportunidade para perceber as possibilidades criativas do mundo do desenho
cênico.
Ser voluntário é fazer parte da equipe criativa, ou administrativa da organização da
Scenofest. É fazer parte, também, de um grupo dedicado de estudantes,
principiantes, profissionais experientes e educadores que compartilham o mesmo
desejo de fazer da Scenofest um evento inesquecível.
Participar de uma das exposições da Scenofest, representações ou oficinas vai
introduzi-lo na prática de trabalho realizada pelo mundo, a novos amigos e futuros
colaboradores internacionais.
Informações detalhas (em inglês) sobre o conteúdo da Scenofest, registros e
inscrições podem ser encontradas no seguinte website: http://www.scenofest.org
Favor contatar (se possível em inglês) info@scenofest.org em caso de dúvida.
Maiores informações (em tcheco e em inglês) sobre a Quadrienal de Praga pode
ser encontrado no seguinte website http://www.pq.cz

Informações Práticas
Datas da Quadrienal de Praga e da Scenofest:
-

De 14 a 24 de junho de 2007

Local:
Parque de Exibições (Výstavi šte)
Praga, República Tcheca
Custo
Assistir a Quadrienal e a Scenofest custará 10 Euros. Este valor é para todo o
período do festival. Alguns projetos e oficinas terão um custo adicional de 5 Euros
Acomodação
Nós não providenciamos acomodações.
Em breve a PQ publicará em seu website uma lista de empresas que proporcionam
hospedagem.
Para ficar informado:
Enviar e-mail para info@scenofest.org com o título “mailing list”
Faça você mesmo sua inscrição à partir da página www.oistat.org/registration
Escolas e outros grupos podem enviar uma lista de inscrição com os alunos
participantes. Este formulário pode ser obtido no mesmo website.
Nós o manteremos informado.
Para expor na exibição de escolas:
Entrar em contato com o curador nacional do seu pais ou com a PQ pelo e-mail:
pq@theatre.cz
Para participar de Babel ou da Exposição (Birds) As Aves
Baixar, preencher e enviar o formulário de inscrição para: application@scenofest.org
A data limite é julho de 2006
Para participar da Exposição de Arquitetura
Logo as informações estarão na rede.
A data limite é fevereiro de 2007
Para participar das oficinas
Informações sobre as inscrições estarão disponíveis em setembro de 2006.
Para visitar a Scenofest
Você não tem que fazer nada, a não ser demonstrar seu interesse enviando um email para o “mailing list”
Para propor uma palestra, uma oficina ou uma atividade.
Contatar info@scenofest.org
Para patrocinar a Scenofest
Contatar info@scenofest.org
Para ser voluntário das equipes administrativa, técnica ou criativa:
Contatar volunteer@scenofest.org

