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Jesenice, 27. 5. 2019
ODBOR ČUFARJEVIH DNI

FESTIVAL LJUBITELJSKIH GLEDALIŠČ

32. ČUFARJEVI DNEVI 2019
Organizator: Kulturno društvo igralska skupina pri GTČ Jesenice
Organizacijski odbor Čufarjevih dni:
➢ Boris Bregant (predsednik)
➢ Branka Smole, Petra Ravnihar, Petra Dečman, Vera Pintar, Vid Klemenc, Natalija
Korošec, Janko Rabič, Dino Muratović (člani).
Trajanje festivala: 14.11.2019 - 19.11.2019 (14.11.1905, rojstni dan Toneta Čufarja)
Trajanje razpisa: od 27.05. do vključno 26.07.2019
Kraj objave razpisa: Območne izpostave JSKD, pošta, internetna stran.
Obvezne priloge k prijavnici: medij s posnetkom predstave

P R A V I L A in P O G O J I:
➢ Čufarjeve dneve sestavljajo tekmovalni del in spremljevalne prireditve;
➢ v tekmovalnem delu nastopajo odrasle in mladinske predstave;
➢ na razpis se lahko prijavijo odrasle in mladinske ljubiteljske gledališke skupine, ki
delujejo, v Sloveniji, zamejstvu ali tujini, s predstavo v slovenskem jeziku;
➢ prijavljene skupine morajo predložiti posnetek oz. na zahtevo selektorja
zagotoviti možnost, da si prijavljeno predstavo tudi ogleda v živo,
➢ na razpis društva lahko prijavijo le eno predstavo (ožji izbor naj opravijo sami),
➢ če izbrana predstava iz objektivnih razlogov ne more biti odigrana, skupina
predlaga svojo drugo predstavo, ki pa v takem primeru ne bo tekmovalnega
značaja.
Izvedba tekmovanja:
a. Programski odbor - trije člani.
Programski odbor in selektorja, oba organa imenuje Organizacijski odbor Čufarjevih dni.
b. Strokovna žirija - trije člani.
Strokovno žirijo imenuje Organizacijski odbor Čufarjevih dni.
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1. Strokovna žirija si ogleda vse predstave tekmovalnega dela v živo oz. če je potrebno
posnetek.
2. Strokovna žirija izbere nagrade za:
➢ najboljšo predstavo (v celoti najboljša: režija, scena, kostumi, igra),
➢ najbolje odigrano moško vlogo,
➢ najbolje odigrano žensko vlogo,
➢ najboljša mladinska predstava v celoti
➢ žirija lahko katerega od priznanj ne podeli.
c. Nagrada občinstva
Glasovanje za nagrado občinstva poteka po vsaki predstavi, pravico glasovanja imajo vsi
gledalci.
Nagrade
Nagrajenci prejmejo plakete medeninasti odlitek - Toneta Čufarja za odrasle predstave
ter skulpturo (ročni izdelek) za mladinske predstave poimenovan po črtici Toneta
Čufarja Nova Gaz.
Priznanja
Vsaka udeležena igralska skupina prejme priznanje za sodelovanje.
Kraj tekmovanja
Vse predstave, ki sodelujejo v tekmovalnem delu se zaradi zagotovitve enakih pogojev
odigrajo v dvorani GTČ Jesenice.
Promocija festivala:
➢ pano (GTČ),
➢ zgibanka,
➢ bilten,
➢ radijske postaje,
➢ TV postaje,
➢ tisk (novinarska konferenca),
➢ plakati.
Boris Bregant
Predsednik org. odbora

