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Шановні колеги!
Дирекція Дванадцятого Міжнародного фестивалю театрів ляльок

«Подільська лялька» – 2021 (далі-Фестиваль) запрошує Вас взяти участь у
відбірковому етапі Фестивалю, що відбудеться в онлайн – форматі  5 –
21 жовтня  2021року на базі Вінницького академічного обласного
театру ляльок .

Міжнародний фестиваль «Подільська лялька»,  започаткований  у 1999 році
Вінницьким академічним обласним театром ляльок за підтримки Національної
спілки театральних діячів України, Міністерства культури  України, Вінницької
обласної Ради, управління культури і туризму Вінницької обласної
держадміністрації, має на меті активізувати розвиток лялькового театрального
мистецтва; збереження та пропаганду кращих зразків світової та української
класики, національних традицій, пошук нових напрямів у сучасному ляльковому
мистецтві, сприяння культурному та естетичному вихованню підростаючого
покоління.

Фестиваль сприятиме обміну практичним досвідом у галузі театрального
мистецтва, театральної справи і  не має  комерційних  інтересів.

 Завдання Фестивалю – виявлення та розкриття творчого потенціалу
артистичної молоді, показ кращих  вистав сучасного театру ляльок.

Цьогорічний Фестиваль відбуватиметься в оновленому форматі: «online»
(«онлайн») та «live» («наживо»), та матиме додатковий відбірковий етап.

З 05  серпня  до 10  вересня (дедлайн 18:00 год.) – прийняття аплікаційних
форм від театральних колективів на участь у відбірковому етапі конкурсу.

10 – 25 вересня  – відбірковий період, під час якого Журі Фестивалю обиратиме
12 кращих вистав для участі в онлайн фестивалі.

5  -  17  жовтня –  відкриття онлайн Фестивалю,  перегляд 12  кращих вистав
(щоденно о 19:00 год.).

18 - 21 жовтня – продовження Фестивалю  у форматі «live» («наживо»). Показ
на сцені Вінницького академічного обласного театру ляльок найкращих вистав –
номінантів на отримання головних нагород Фестивалю.

21 жовтня  –  урочиста церемонія нагородження переможців ХІІ Міжнародного
фестивалю  театрів ляльок «Подільська лялька» – 2021.

На церемонію нагородження переможців до м. Вінниці запрошуватимуться
колективи, які визначені Журі як переможці конкурсу (4 колективи), а також
представники театральних колективів, спектаклі яких увійшли до переліку
кращих вистав (від 12 колективів по 1-2 представника).
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Нагороди фестивалю:
Гран-прі
1 місце
2 місце
3 місце
«Приз дитячого журі»
«За участь у фестивалі»
Номінації фестивалю:
«Дебют»
«За кращу режисуру»
«За кращу сценографію»
«За кращі ляльки»
«За кращу експериментальну виставу»
«За кращу музику до вистави»
«За краще музичне оформлення вистави»
«За кращу жіночу роль»
«За кращу чоловічу роль»
«За кращу епізодичну роль»
«За відтворення національних традицій»
«За кращий акторський ансамбль»
«За збереження і розвиток традицій театру ляльок»

Для участі у відбірковому етапі Фестивалю  необхідно до 18:00 год.
10 вересня 2021 року надати на електронну адресу Дирекції фестивалю
votl@ukr.net наступні документи:
ü заповнену аплікаційну форму (додається),
ü промовідео (посилання на YouTube),
ü фото вистави високої якості, афішу.
Прохання відсилати дані матеріали завчасно.

 Матеріали, що надійдуть пізніше 10.09.2021 року не розглядатимуться.
Від кожного театру приймається по одній заявці (на одну виставу).
Контакти:
Директор театру Михайло Байдюк: +38 097- 511-35-41
Головний режисер Олександр Свіньїн: +38 067 648-62-04
Керівник літературно-драматургічної частини

 Маргарита Шаповал +38 068 837-59-17
Електронна пошта: votl@ukr.net

Директор
Міжнародного фестивалю театрів ляльок «Подільська лялька»
заслужений працівник культури України,
лауреат премії Національної спілки театральних діячів України Михайло  Байдюк
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