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THEATER NETWORKING TALENTS 
Festival Internațional dedicat Tinerilor Regizori 

   ediția a II-a  (Craiova, 27-30 iunie 2018) 

 

Regulament 

 

1. Dispoziții generale 

 Festivalul Tinerilor Regizori THEATER NETWORKING TALENTS este un eveniment 

cultural care se adresează regizorilor de teatru absolvenți în anul universitar 2018, 

studenților regizori din ultimul an de studiu (anul III – Licență; anul II – Master) ai 

Facultăților de Teatru din România, Bulgaria, Serbia și Ungaria.   

 Festivalul este organizat de Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova, în 

parteneriat cu Universitatea din Craiova - Departamentul de Arte, UNITER, 

Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L.Caragiale” (U.N.A.T.C.).  

 Prima ediție a Festivalului Theater Networking Talents s-a desfășurat între 27 iun.-1 

iul. 2017.  

 Festivalul THEATER NETWORKING TALENTS se va desfășura sub formă de competiție, 

devenind o importantă rampă de lansare pentru absolvenții specializării regie de 

teatru. Regizorii participanţi se vor prezenta cu producția de licență/disertație, 

realizată în cadrul universităților de proveniență sau în parteneriat cu o instituție de 

spectacol.  

 

2. Scopul festivalului 

 Scopul esențial al Festivalului Internaţional THEATER NETWORKING TALENTS îl 

constituie descoperirea tinerilor regizori de teatru care pot aborda noi forme de 

expresie regizorală și crearea unui mediu prielnic pentru lansarea către public, dar mai 

ales către oamenii de teatru (directori de instituții teatrale, critici, studenți-artiști), a 

tinerilor absolvenți ai specializării Regie.  

 

3. Înscriere și condiții de participare  

 Regizorii de teatru participanți se vor prezenta cu producția de licență/disertație.  

 Selecția de spectacole aparține universităților de proveniență a regizorului. 

 Pentru înscrieri, universitățile sunt rugate să desemneze maxim două propuneri  de 

spectacole pentru fiecare universitate, până la data de 10 mai 2018, pe adresa de e-

mail tntfest@yahoo.com următoarele: numele spectacolului (*sau al piesei), numele 

regizorului, CV regizor, înregistrări video cu specatcolul integral sau fragmente din 

spectacol, (preferabil și trailer), echipa de producție.  

 Spectacolele vor fi găzduite pe scenele Teatrului Național „Marin Sorescu” din Craiova 

și ale Departamentului de Arte al Universității din Craiova. 
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4. Jurizarea și Premierea  

 

 Organizatorul va constitui un juriu format din specialişti: regizori de teatru, scenografi, 

actori, teatrologi sau personalităţi recunoscute ale vieţii teatrale româneşti sau 

internaționale.  

 Din juriu nu pot face parte: autori ai pieselor prezentate în festival; persoane care prin 

activitatea lor profesională contribuie sau au contribuit la realizarea variantei finale a 

pieselor/scenariilor prezentate în concurs; rude de până la gradul II ale participanților 

 Juriul va avea un președinte, desemnat de organizator, care are rolul de a modera 

dezbaterile juriului.  

 Membrii juriului primesc înainte de începerea festivalului, programul reprezentaţiilor (pe 

zile şi ore), precum şi fişele tuturor trupelor participante, conţinând sinopsisul, distribuţiile 

respective (personaj / actor). La acestea se adaugă şi câte o fişă de jurizare pentru fiecare 

trupă în parte, cu rubrici pentru premii (nominalizări) şi observaţii.  

 Juriul va viziona toate piesele prezentate în secţiunea festivalului pe care o jurizează şi va 

aprecia evoluţia trupelor pe baza următoarelor criterii de jurizare:  

 originalitate şi creativitatea contribuției (regizorale, scenografice, sau 

actoricești) – 50 puncte 

 adecvarea abordării şi unitate stilistică – 25 puncte 

 performanţă artistică – 25 puncte 

 Va exista un juriu al elevilor, format din elevi desemnați de conducerea unor licee din 

Craiova.  

 Se vor acorda următoarele premii:  

1. Premiul pentru regie – câștigătorul va fi invitat să regizeze un spectacol la 

Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova. 

***regizorul câștigător va face propunerile de spectacol până la data de 1 august 2018, 

cu maxim 8 actori în distribuție ; până la 15 august se va organiza casting pentru 

spectacol, iar până la 1 sept. se vor preda schițele de decor și afișul 

2. Premiul Juriului Elevilor 

 Toți membrii juriului au drept egal de decizie în ceea ce privește notarea și evaluarea 

spectacolelor vizionate. 

 Centralizarea rezultatelor finale ale juriului este făcută de către Organizator, verificate şi 

contrasemnate de membrii fiecărui juriu. 

 Nu se admit contestații pentru deciziile juriului de acordare a premiilor. 

 În cazul în care la o anumită categorie prestația nu va atinge așteptările juriului, premiul 

respectiv nu se va acorda. 

 
5. Obligațiile participanților  

 Să completeze formularul de înscriere pus la dispoziție de organizatorii festivalului 

 Trupele au obligația de a furniza prin reprezentanţii lor informații reale și complete în 

cadrul formularului de înscriere al concursului. 

 Să fie prezenţi la locul desfășurării evenimentului prezentat în cadrul festivalului cu cel 

puţin o oră înainte de începerea spectacolului.  
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 Să ofere organizatorului toate materialele solicitate.  

 Să respecte clauzele stipulate în contractul de participare la festival. 

 Să respecte programul de repetiţii și de conferinţe de presă stabilit de către organizatori.  

 

6. Obligațiile organizatorilor  

 

 Organizatorii vor deconta cheltuielile de cazare, masă și transportul trupei și al 

decorurilor trupelor din afara Craiovei.  

 Asigură locul de desfășurare a repetițiilor și a spectacolelor pentru fiecare trupă 

participant, în funcție de locul stabilit pentru prezentarea spectacolelor, la T.N.C. (Sala 

Ion D.Sîrbu, Sala Atelier și Sala Amza Pellea) și la Departamentul de Arte - Universitatea 

din Craiova (Sala Studio și Aula Buia). 

 Înştiinţează participanţii de conferinţele de presă și evenimentele promoţionale ce vor 

avea loc în timpul festivalului şi asigură prezenţa membrilor trupelor la acestea. 

 Organizează festivitatea de deschidere şi închidere a festivalului. 

 

7. Dispoziții finale  

 

 Acest Regulament este valabil pentru ediția din anul 2018 a Festivalului Internațional 

THEATER NETWORKING TALENTS și are caracter obligatoriu, atât pentru organizatori, 

cât și pentru participanți. 

 Ediția a II-a, din anul 2018 a Festivalului Internațional THEATER NETWORKING 

TALENTS se va desfășura între 27-30 iunie 2018.  

 Organizatorii au dreptul de a face modificări Regulamentului de faţă oricând în 

perioada organizării sau desfășurării evenimentului. În acest caz, participanții vor fi 

înștiințați în timp util de modificările survenite (prin email sau alte mijloace de 

comunicare/socializare). 

 Directorul artistic al Festivalului Internațional THEATER NETWORKING TALENTS este 

Haricleea Nicolau.  

 Prezentul Regulament este disponibil în format online pe site-ul www.tncms.ro   

 

 

 

 

 

http://www.tncms.ro/

