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Ustvarjalni kraji in ljudje
Showcase neodvisnih igralcev
Lokacija:
Black Box Studio, Ljubljana
Datum:
četrtek, 17. november – nedelja, 20. November 2022 (možnost podaljšanja do torka,
22. novembra)
Trajanje:
4 dni, od četrtka do nedelje, z možnostjo podaljšanja na 6 dni, od četrtka do torka.
Vsak dan od 18.00 do 22.00,
Program:
Cilj so 4 predstave na dan in najmanj 16 predstav v celem tednu.
Oblika:
Vsaka predstava bo imela na voljo 1 uro za postavitev, izvedbo in pospravljanje; sama
predstava naj torej traja med 20 in 30 minut, odvisno od časa, potrebnega za postavitev in
pospravljanje.
V igralski zasedbi so lahko največ 4 igralci.
Kapaciteta:
26 sedežev na predstavo.
Karte:
Karte se bodo lahko kupile posamično ali v paketih za 4 predstave, za 8 predstav ali za cel
teden.
Prijavnina:
Prijavnina znaša 60 € na predstavo, pri čemer bo ekipa dobila 10 kart za prodajo naprej.
Prijavnina se lahko pokrije tudi s prostovoljnim delom v okviru festivala.
Khaos Acting Academy in Black Box Studio bosta nudila tudi druge oblike sodelovanja.
Izjava o poslanstvu:
Black Box Studio in Khaos Acting Academy stremita k podpori in širši predstavitvi neodvisnih
igralcev, gledališč in ustvarjalcev iz Slovenije in okoliških držav, ki se bodo predstavili na
mednarodnem festivalu gledališkega uprizarjanja novembra 2022 v Ljubljani.
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Naše poslanstvo je ustvariti uprizoritveni prostor, ki bo dostopen vsem neodvisnim
umetnikom, in ustvarjalcem nuditi celostno podporo pri razvoju, izvedbi ter predstavitvi
njihovega sanjskega projekta na odru pred občinstvom.
S tem javnim razpisom za vaše predloge bomo gradili mostove med igralci, avtorji in
režiserji.

Navodila:
Prosimo, pošljite nam kratek življenjepis in opis svoje predstave, ki naj vsebuje tudi ime
predstave, število oseb na odru, tehnične zahteve in vse ostale informacije, za katere
menite, da jih moramo vedeti.
Vse predstave se bodo snemale.
Rok za prijavo je 17. Oktober 2022.

