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РЕГЛАМЕНТ
Международен северен фестивал на аматьорските театри /МСФАТ/ “Звезден
прах” се провежда ежегодно в гр.Кнежа. Представлява обща платформа за
усъвършенстване и изпреварващо развитие на аматьорското театрално изкуство.
Проявата няма състезателен характер, целта е да се представи разнообразие от
спектакли, жанрове и различни тенденции на съвременния аматьорски театър, да се
насърчат срещите и културния обмен между театралните колективи и техните
организации.
Фестивалната програма е организирана в три направления – театрална,
съпътстваща програма и творчески работилници.

Театралната програма е разделена в два модула – театър за възрастни и младежки
театър. Допуска се участие на състави от всички възрастови групи. Всяка група представя
спектакъл, експериментален или традиционен, класически или модерен, не по-дълъг от
60 минути /изключения от това правило могат да бъдат одобрявани само от
Организационния комитет/. Екип от официални наблюдатели /“Северната дума“/,
експерти в областта, подпомага работата на участниците чрез професионални съвети,
провежда обсъждания, изготвя детайлен анализ на работата на режисьори, актьори и
сценографи. При необходимост, организаторите поемат техническото обслужване на
групите и основно оборудване на сцената.

Творческите работилници се организират в няколко основни направления,
ключови за усъвършестване цялостния потенциал на актьора. Подготвят се и се
ръководят от утвърдени специалисти в съответната област от страната и от чужбина.
Обучението е напълно безплатно. Участниците получават сертификат за завършен курс.
Участието в творческите работилници не е непременно обвързано с участие в
театралната програма на фестивала!

Съпътстващата програма тече паралелно с фестивалната и включва селекция от
традиционни и иновативни културни събития.
- Девето издание на МСФАТ „Звезден прах“ ще се проведе от 27юни до 02 юли
2016 г. в гр. Кнежа;
- Организаторите поемат разходите /транспорт и престой/ на групите,
допуснати до участие /до десет човека от група/;
- Пристигането и регистрирането на групите трябва да стане до 16:00 часа
на 27 юни 2016 г.;
- От 17:00 часа стартира техническа конференция;
- Официалната церемония за откриване на фестивала е от 21:00 часа на 27 юни
2016г.;
- Закриването на фестивала е на 02 юли 2016 г.

