http://www.scenofest.org

PQ Scenofest 2007
The Prague Quadrennial je edini dogodek takšne vrste in razsežnosti na svetu, ki
predstavlja sodobno scensko ustvarjanje (design) ter gledališko arhitekturo.
Razstava, skupaj s serijo vzporedno potekajocih aktivnosti, ustvarja unikaten prostor
za seminarje, delavnice ter srecanja gledaliških ustvarjalcev iz vsega sveta. Hkrati je
PQ Scenofest priložnost za opazovanje in primerjavo razvoja v svetu gledališca,
posebej njegovih design elementov.
The Prague Quadrennial Student Section and Scenofest 2007 bo študentom in
mladim praktikantom, uciteljem in izkušenim strokovnjakom omogocil nepozabno
izkušnjo.
Scenofest je skupen projekt OISTAT Education Commission in Theatre Institute
Prague.
Scenofest je dogodek namenjen študentom ter mladim praktikantom, ki jih zanima
gledališka umetnost, scenografija, arhitektura, gledališka arhitektura, kostumografija,
zvok in prizori ustvarjeni v okviru prostora gledališke predstave.
Zgolj biti na Scenofest-u je unikatna izkušnja, ki predstavlja priložnost izkusiti
kreativne možnosti gledališkega ustvarjanja.
Prostovoljci, ki se bodo pridružili kreativnemu in administrativnemu management
timu, bodo postali del skupine študentov, praktikantov ter izkušenih strokovnjakov ter
uciteljev, ki jih združuje želja po tem, da Scenofest postane nepozaben dogodek.
S sodelovanjem na Scenofest razstavah, predstavah ali delavnicah, boste
pridobili izkušnjo delovne prakse iz vsega sveta ter imeli priložnost ustvariti nova
prijateljstva ter bodoca mednarodna sodelovanja.
Podrobne informacije (v angleškem jeziku) o Scenofest-u, vsebini in prijavi je
mogoce najti na spletni strani http://www.scenofest.org.
Za vsa dodatna vprašanja smo dosegljivi na info@scenofest.org (v angleškem
jeziku).
Vec informacij o PQ najdete na spletni strani http://www.pq.cz (v ceškem in
angleškem jeziku).

Prakticne informacije
Datum PQ in Scenofest
od 14. Junija do 24. Junij 2007
Prizorišce:
Razstavišce Výstavište
Praga, Republika Ceška
Stroški:
Za obisk Scenofesta in PQ boste odšteli 10 Eurov. Vstopnina velja za vse dni festivala.
Udeležba posameznih projektov in delavnic se doplaca s 5 Euri na dejavnost.
Prenocišce:
Organizator sam ne skrbi za prenocišca, vendar pa bodo v bližnji prihodnosti objavljene
spletne povezave na podjetja, ki to omogocajo.
Ce želiti ostati še naprej informirani o dogodku:
- Pošljite elektronsko sporocilo na info@scenofest.org z naslovom “mailing list”.
- Šole in ostale skupine lahko pošljejo prijavnico svojih študentov oz. udeležencev.
- Prijavnica se nahaja na spletni strani.
- Vpišite se tudi na spletno stran Oistat www.oistat.org/registration.
- Poskrbeli bomo, da boste obvešceni o tekocih novicah.
Vsi, ki nameravati sodelovati v šolski razstavi, kontaktirajte vašega nacionalnega
skrbnika ali PQ na naslov pq@theatre.cz.
Vsi, ki nameravate sodelovati v babilonski razstavi (Babel exhibition) ali razstavi ptic
(Birds exhibition), lahko s spletne strani presnamete, izpolnite prijavni obrazec in ga
pošljete na application@scenofest.org. Rok prijave: Julij 2006.
Za vse, ki nameravate sodelovati v arhitekturni razstavi, bodo informacije kmalu
dosegljive na spletni strani. Rok za oddajo prijavnice je februar 2007.
Prijavnice za vse, ki želite sodelovati na delavnicah, bodo dosegljive na spletni strani v
septembru 2006.
Zgolj za obisk Scenofesta ni potrebna posebna prijava. Vseeno pa bo vaša prijava v
mailing listo organizatorjem pomagala pri pripravi dogodka.
Kontakt za vse, ki želijo pripraviti predavanje, delavnico ali druge aktivnosti
info@scenofest.org
Kontakt za zainteresirane sponzorje
info@scenofest.org
Kontakt za vse zainteresirane prostovoljce v administraciji, tehnicnih ali kreativnih
delovnih skupinah
volunteer@scenofest.org

