Положення
Першого театрального інтернет-конкурсу «Театр.NET»
1.Загальні положення:
1.1. Перший театральний інтернет-конкурс «Театр.NET» (надалі конкурс) - це
дистанційний конкурс театральних колективів та режисерів. Конкурс проходить
у рамках культурно-мистецького проекту «Theatre Day Fest» та фестивалю
українського аматорського театру «День театру». Засновник - Громадська
організація ТК «Модус-Ніка», м. Київ. Підготовку, організацію та проведення
конкурсу здійснює Оргкомітет.
До участі у Першому театральному інтернет-конкурсі «Театр.NET»
запрошуються театральні колективи та режисери дитячих, юнацьких,
студентських, молодіжних, аматорських, незалежних театрів та театрів
державної та комунальної власності. До участі у конкурсі запрошуються також
інклюзивні театри та театральні колективи української діаспори.
Для участі у конкурсі надається відеозапис вистав та запис аудіовистав зіграних
протягом 2018-2020 років.
Театральний інтернет-конкурс «Театр.NET» проводиться у термін з 2 квітня по
15 травня 2020 року. Перебіг конкурсу відображається на інтернет ресурсах
конкурсу ФБ www.fb.com/theatredayfest/ та в особистих інтернет комунікаціях
з учасниками конкурсу.
Театральний інтернет-конкурс включає наступні конкурсні програми:
• Конкурс театральних колективів.
• Конкурс режисерів.
Конкурси мають два етапи:
• Перший – попередній відбір номінантів.
• Другий – визначення переможців, лауреатів.

1.2. Програма Першого театрального інтернет- конкурсу «Театр.NET»:
- Заявки приймаються до 22 квітня 2020 року.
- Попередній відбір вистав та режисерських робіт та оголошення результатів
попереднього відбору до 1 травня. Результати викладаються на ФБ сторінці
фестивалю «День театру» www.fb.com/theatredayfest/ та надсилаються
учасникам.
- Початок голосування на приз «Глядацьких симпатій» - 2 травня о 12:00,
закінчення голосування 12 травня о 12:00.
- Проведення онлайн конференції «круглого столу» учасників експертної ради
та учасників конкурсу до 5 травня.
- Розподіл нагород та відзнак театрального інтернет-конкурсу «Театр.NET»
- Закриття конкурсу та церемонія нагородження у формі онлайн трансляції -15
травня
2.Номінації театрального інтернет- конкурсу:
2.1. Конкурс театральних колективів проходить за номінаціями:
• Дитячий театр - вік акторів до 14 років
• Юнацький театр - вік акторів до 18 років
• Аматорський театр
• Незалежний театр
• Театри комунальної та державної власності
• Театр української діаспори
• Інклюзивний театр
• Аудіотеатр
2.2. Режисерський конкурс проходить за номінаціями:
Дитячий театр - актори до 14 років
Аматорський театр - актори старше 14 років
Незалежний театр
Театри комунальної та державної власності
Аудіотеатр

2.3.Для конкурсного оцінювання приймаються вистави тривалістю :
номінації дитячий , аудіо театр та інклюзивний театр до 45 хвилин;
юнацький театр до 60 хвилин; Інші номінації до 90 хвилин;
3. Оцінювання, відбір та нагородження.
3.1. Експертна рада та режисерське журі (Додаток 1)
Відбір у лонг-лист та оцінювання конкурсу театральних колективів та відбір
режисерських робіт у лонг та шорт-лист провадить експертна рада.

Склад експертної ради:
Олег Вергеліс, Анна Липківська, Ельвіра Загурська, Василь Неволов, Ольга
Семьошкіна, Лілія Волошина, Ільіна Генсицька, Алла Рубіна, Артур Артеменьєв.
Вистави відібрані експертною радою у шорт-лист режисерського конкурсу
оцінює окреме режисерське журі.
Режисерське журі:
Віктор Гирич, Віталій Малахов, Дмитро Богомазов, Андрій Білоус, Дмитро
Весельський.
3.2. Критерії оцінювання: режисерська робота, загальний художній рівень
вистави, акторський ансамбль. Оцінювання проводиться за 12-бальною
системою.
3.3. Відбір та нагородження учасників театрального інтернет-конкурсу:
Розподіл місць відбувається згідно протоколів членів експертної ради та
режисерського журі. Всі учасники відповідно до протоколів експертної ради та
режисерського журі нагороджуються дипломами:
• Переможці - 1,2,3-місце
• Лауреата
• Номінанта
• Учасника конкурсу
За рішенням експертної ради в кожній номінації найкращий театральний
колектив може отримати Гран-прі. Експертна рада та режисерське журі мають
право не присуджувати призові місця, дублювати призові місця, призначати
додаткові заохочувальні призи та спеціальні нагороди.

За оцінюванням експертної ради та режисерського журі серед вистав, що
пройшли попередній відбір і включені у лонг-лист (довгий список)
визначаються переможці 1,2,3 - місце та лауреати у кожній номінації.
Лауреатами у конкурсі театральних колективів становляться колективи, що
посіли з 4 по 10 місце. Інші колективи отримують диплом номінантів.
Колективи, які не потрапили у лонг-лист отримують дипломи учасників.
У лонг-лист режисерського конкурсу включається до 10 робіт по кожній
номінації. Після попереднього відбору експертною радою у шорт-лист конкурсу
режисерів по кожній номінації включається не більше 5 робіт. Вистави включені
у шорт- лист переглядає окреме режисерське журі за оцінюванням якого
визначаються переможці 1,2,3 місця та лауреати конкурсу режисерів, які
отримують дипломи за підписом режисерського журі. Режисери, що не
потрапили у шорт-лист, отримують дипломи номінантів режисерського
конкурсу за підписом членів експертної ради.
Приз «Глядацьких симпатій»: Для вільного перегляду та голосування на «Приз
глядацьких симпатій», по кожній номінації представляються вистави, які
відібрані екпертною радою у лонг-лист. Продивитись вистави можливо за
посиланням , яке буде надане до 30 квітня.
4.Умови участі у театральному інтернет-конкурсі:
4.1. Для участі у Першому театральному інтернет-конкурсі необхідно подати
заявки онлайн до 22 квітня 2020 року.
Заявка на участь у конкурсі театральних колективів та режисерському конкурсі
https://forms.gle/2gD5X49hxf2Mqp8H8
Заявка для участі лише у режисерському конкурсі
https://forms.gle/XzRmrab6htj1W8rLA .
Для участі у конкурсі необхідно зробити внесок відповідно до п.5.2. Положення.
Внесок робиться після отримання запрошення від Оргкомітету конкурсу
протягом трьох календарних днів. У запрошенні вказується сума внеску та
реквізити для перерахування.
Вистава допускається до конкурсного перегляду після отримання внеску.
4.2. Технічні вимоги до відео:
 приймаються відео вистав з можливістю онлайн перегляду, для цьго
відео повинні бути завантажені на відеохостинг YouTube (пріорітетно).
Якщо немає можливості завантажити на YouTube, тоді на ресурси що
мають функцію онлайн перегляду - Google Диск, або fex.ua.

 якість відео – достатня для оцінювання вистави (кадри не перекриті
сторонніми предметами, людьми; яскравість світла допустима для
сприйняття відеоряду);
 критерії по звуку - комфортне звучання, чутно вимову і тексти акторів та
звукового супроводу;
 не використовувати відеоефекти та комбіновані методи зйомки;
 посилання на відео повино бути активним для перегляду мінімум до 16
травня 2020 р.
5. Фінансове забезпечення театрального інтернет- конкурсу.
5.1. Організація та проведення театрального-інтернет конкурсу проводиться за
рахунок грошових внесків учасників та коштів Оргкомітету.
5.2.Внесок за участь у театральному інтернет- конкурсі театральних колективів
становить 500 грн з колективу. За участь у конкурсі режисерів з виставою,
наданою на конкурс театральних колективів, додатковий внесок становить 200
грн. У випадку участі тільки у конкурсі режисерів внесок становить 500 грн.
У співпраці з учасниками конкурсу організатори дотримуються принципу
індивідуального підходу. Всі питання вирішуються в процесі особистого
спілкування.
6.Авторські права.
Засновник Конкурсу, керуючись діючим законодавством України з охорони
авторських прав та інтелектуальної власності, всю друковану продукцію, аудіо,
відео, кіно матеріали, які виготовлені в рамках конкурсу, оголошує власністю
засновника. Засновник має виключне право на використання і розповсюдження
аудіо, відео, друкованої та іншої інформаційної продукції, зробленою під час
проведення усіх конкурсних програм та заходів.
Символіка, назва, положення Конкурсу є власністю засновника проекту і
можуть бути використані іншими сторонами з комерційною та рекламною
метою тільки з дозволу засновника проекту. Авторські права учасників
Конкурсу, партнерів, та інших правовласників, які беруть участь у конкурсних
заходах, забезпечуються згідно діючого законодавства України.
097 0766548 - Оргкомітет
066 8360039 - Андрій Ткаченко - координатор
theatre.day.fest@gmail.com
www.fb.com/theatredayfest/
Голова Оргкомітету Першого театрального інтернет-конкурсу
Вероніка КУХТІНА

Додаток 1 до Положення Першого театрального інтернет-конкурсу
"Театр.NET".
Екпертна рада та режисерське журі Першого театрального інтернетконкурсу "Театр.NET".
Експертна рада.
Ольга Семьошкіна - хореограф, актриса, режисерка, заслужений діяч мистецтв
України. Головний хореограф Національного академічного драматичного театру
ім.І.Франка.Неодноразова лауреатка театрального професійного конкурсу
"Київська пектораль".
Анна Липківська -театрознавиця, театральна критикиня, педагогиня,
режисер,кандидатка мистецтвознавства, професорка кафедри режисури
Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв. Як голова
журі та експертка брала участь у багатьох всеукраїнських і міжнародних
театральних фестивалях. Лауреатка Премії НСТДУ в галузі театрознавства та
театральної критики. Входить до експертної ради театрального фестивалюпремії "ГРА " та театральної премії "Київська пектораль"
Олег Вергеліс - театральний і кінокритик, мистецький оглядач, письменник,
публіцист, редактор відділу культури тижневика «Дзеркало тижня», педагог.
Заслужений журналіст України. Керівник напряму інформаційного
забезпечення та зв’язків з громадськістю НСТДУ. Входить до складу журі та
експертів багатьох театральних фестивалів у тому числі театрального
фестивалю-премії "ГРА " та професійної театральної премії "Київська пектораль"
Ільіна Генсицька-Семенцова – театрознавця, театральна критикиня,
директорка-художня керівниця Київського академічного театру українського
фольклору «Берегиня». Майже 15 років завідувала літчастиною Київського
академічного театру «Колесо», організаторка фестивалів «Відлуння», «Подія»,
«AndriyivskyFest» та багатьох мистецьких проектів. Експертка професійної
театральної премії "Киівська пектораль".

Лілія Бевзюк-Волошина - театрознавиця, кандидатка мистецтвознавства,
менеджер та піар-менеджер національних І міжнародних культурних проектів
та програм, експертка Українського культурного фонду.Членкіня журі багатьох
театральних фестивалів.

Василь Неволов - заслужений діяча мистецтв України, кандидат
мистецтвознавства, професор Київського національного університету культури і
мистецтв, голова творчого об’єднання драматургів Київської організації
Національної спілки письменників України, голова правління Київської міської
організації Товариства "Знання" України". Голова журі журі багатьох
театральних фестивалів,експерт професійної театральної премії "Київська
пектораль" .
Єльвіра Загурська -театральна критикиня, журналістка, психологиня, наукова
кореспондентка Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України,
викладачка історії театру Київської академії мистецтв, експертка Українського
культурного фонду. Членкіня журі всеукраїнських та міжнародних театральних
фестивалів. Багаторічна експертка театральної премії «Київська пектораль» та
експертка Всеукраїнського театрального фестивалю-премії «ГРА»
Алла Рубіна - хореограф, критикиня, театрознавець , Заслужена артистка
України. Головний балетмейстер Національного російського драматичного
театру ім. Лесі Українки. Неодноразова лауреатка театрального професійного
премії "Київська пектораль", власниця почесного призу "Зірка Голівуду".
Артур Артеменьєв - режисер Київського академічного ТЮГу на Липках,
засновник «Вільного театру», педагог, керівник дитячого театру «Вишневий
сад», організатор театральних фестивалів.
Віталій Кіно - режисер, актор, викладач, художній керівник, директор Центру
мистецтв «Новий Український Театр». Викладає акторську та режисерську
майстерність в Національній Академії керівних кадрів культури і мистецтва
(НАКККіМ). Засновник театру для дітей "Божья коровка".
Ігор Талалаєвський - режисер, театрознавець, письменник, продюсер,
художній керівник Київського театру "Ательє 16"

Режисирське журі.
Віктор Гирич – заслужений діяч мистецтв України, народний артист України,
художній керівник – директор Київського академічного театру юного глядача
на Липках.
Андрій Білоус - заслужений діяч мистецтв України, директор – художній
керівник Київского национального академічного Молодого театру.
Віталій Малахов - народний артист України,,лауреат Национальної премії
Украіни ім. Тараса Шевченка. Художній керівник Київського академічного
драматичного театру на Подолі.
Дмитро Богомазов - народний артист України, заслужений діяч мистецтв,
лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка. Головний режисер
Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка . Член Комітету
з присудження Національної премії України ім. Тараса Шевченка.
Дмитро Весельський - режисер,актор ,директор - художній керівник
«Українського Малого драматичного театру». Експерт професійної театральної
премії "Київська пектораль".

