Festivāla tēma un mērķis.
Festivāla tēma ir izpratne un cieņa pret citām kultūrām. Galvenais festivāla mērķis ir dot iespēju Latvijas
jauniešiem izpaust sevi radošā veidā un veicināt jauniešu interesi par Spāniju un tās dažādību, un
paplašināt viņu redzesloku, iepazīstot citu valsti un kultūru.
Festivāla rīkotāji.
Jauniešu teātra skeču festivālu rīko „Spāņu kultūras centrs Seneka” ar ES programmas „Jaunatne darbībā”
finansiālu atbalstu.
Festivāla norises vieta un laiks.
Festivāls notiks š.g. 23.martā, teātra klubā Hamlets, sākot no plkst. 12:00. Precīza festivāla
programma tiks publicēta pēc 15.marta.
Dalībnieki.
Festivālā var piedalīties grupa (5-7 cilvēki), ko veido jaunieši vecumā no 15 līdz 30 gadiem.
Piedalīšanās noteikumi.
 Dalībai festivālā ir jāizveido teātra skečs (5 – 10min) par spāņu un latviešu/krievu kultūrām.
 Izrādei jāatspoguļo latviešu/krievu un spāņu kultūras salīdzinājums, attainojot šo
kultūru pārstāvju rīcību dažādās ikdienas situācijās. (piemēram, situācija „Ģimenes strīds
Latvijā un Spānijā”)
 Teātra skečam ir jābūt latviešu valodā un jāsastāv vismaz no 2 ainām – viena aina par dzimto
kultūru (latviešu vai krievu), otra aina par tādu pašu situācijas interpretāciju spāņu kultūrā.
 Dalībai festivālā jāpiesaka elektroniski, aizpildot pieteikšanās anketu.
 Konsultācijām par spāņu kultūras niansēm var griezties pie Spāņu kultūras centra Seneka
pārstāvjiem: seneca@seneca.lv
Pieteikšanās termiņš.
Dalība festivālā ir jāpiesaka līdz š.g. 15.martam, aizpildot elektronisko pieteikšanās anketu vai sūtot epastu: seneca@seneca.lv.
Pieteikumā jānorāda:
 komandas nosaukums,
 pārstāvētā skola, universitāte vai interešu izglītības iestāde
 dalībnieku skaits un vecums
 Skeča nosaukums
 Kontaktpersonas informācija (vārds, uzvārds, e-pasts, telefona numurs)
Teātra skeču vērtēšana.
Festivāla laikā visi priekšnesumi tiks vērtēti pēc atbilstības festivāla mērķim un idejai, oriģinalitātes un
teatrālā izpildījuma.
Uzvarētāju apbalvošana
Visi festivāla dalībnieki saņems veicināšanas balvas. Labākā skeča autori varēs baudīt spāniskas vakariņas
tapu bārā „Madride”, kā arī doties uz Karaliskā improvizācijas teātra izrādi.
Uzvarētāju apbalvošana notiks festivāla laikā 23.martā.

"Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora
uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu."

