WOLONTARIAT // PRAKTYKI
STUDENCKIE
Teatr Węgajty organizuje w dniach 18.-23. lipca 2016
festiwal „Wioska Teatralna”*
Wioska teatralna 2016: Zwrotnik Warmia
Za sprawą festiwalu „Wioska Teatralna” Węgajty, ze swoją wielokulturową historią staną
się łącznikiem między Wschodem i Zachodem. Wcześniejsze projekty, spektakle,
warsztaty, oraz ubiegłoroczna interkulturowa edycja festiwalu przygotowały „Zwrotnik
Warmia”, miejsce dla nowych, twórczych więzi. To miejsce, w którym będzie można
podejmować pytania o rozwiązania na przyszłość, o nowe formy i ścieżki europejskiej
kultury.
W programie m.in. znajdą się:
- „ Godzina Zero”, pokaz węgajckiej Innej Szkoły Teatralnej
- muzyczny spektakl „Antonycz ” ukraińsko-polskiego zespołu, z udziałem m.in. Jurija
Andruchowycza
- spektakl „Burza” wg Szekspira, Teatru pod Jabłonką (kontynuacja działań
prezentowanego w ub. roku Teatru „Okuliki”)
- spektakl Teatru z Pragi „Teď, nádech a leť“ pt. Slepice není pták, Ukrajina není cizina
- pokaz międzynarodowego zespołu „Tomorrow Club“, z udziałem uchodźców i
migrantów, ze stowarzyszenia„Labsa“ z Bochum .
Warsztaty: Doroty Porowskiej (Chorea), Pauliny Miu Zielińskiej, Tomorrow Club i in.
Zarys osi merytorycznej tworzyć będą „Colloquia” z udziałem Edwina Bendyka,
przedstawicieli inicjatyw z Białorusi i Niemiec (m.in. Zentrum für Politische Schönheit)
Żywy kontekst lokalny zaistnieje poprzez interaktywne działania Performerii i połączenie
jubileuszu 650-lecia wsi Węgajty z programem festiwalu.
Serdecznie zapraszamy do współorganizacji „Wioski Teatralnej”!
Przewidujemy następujące zadania dla wolontariuszy:
· prace organizacyjne i techniczne (przygotowanie afiszów, przyrządzanie posiłków,
przygotowanie przestrzeni teatralnych i przestrzeni wokół teatru, sprzątanie itp.)
· pomoc w bieżących zadaniach zleconych przez organizatorów festiwalu w
kontakcie z mieszkańcami okolicznych miejscowości, z dziećmi
· kontakt z artystami i obsługa gości festiwalu
· prowadzenie kawiarenki festiwalowej

·
·
·
·
·

oraz w miarę̨ możliwości:
redagowanie gazetki festiwalowej, w tym m.in.: pisanie recenzji wydarzeń́
artystycznych i warsztatów festiwalu
bieżąca pomoc osobie odpowiedzialnej za PR i promocję festiwalu
pomoc w pracach tłumaczeniowych
pomoc przy przygotowaniu i opracowaniu dokumentacji fotograficznej
filmowej

UWAGA!
Podczas festiwalu istnieje możliwość́ realizacji praktyk studenckich. Osoby
zainteresowane prosimy o zatytułowanie zgłoszenia „Praktyki Wioska 2016”
W zamian oferujemy:
· możliwość bezpośredniego kontaktu z artystami i działaczami na polu kultury
· poznanie kuluarów organizacji nietypowego festiwalu
· pracę w międzynarodowym, kreatywnym zespole
· zaświadczenia o odbyciu praktyk i referencje
· zniżka opłat za warsztaty w wysokości 50%
· wstęp wolny na wszystkie wydarzenia festiwalu
· oraz ciepłe kolacje.
SPRAWY TECHNICZNE:
· Wolontariusze pracują̨ ok. 3 godz. dziennie (praktykanci ok 5 godz.).
· Organizatorzy nie pokrywają̨ kosztów śniadań́ , obiadów oraz noclegów (pole
namiotowe – 10zł za dobę̨).
· Z powodów organizacyjnych wolontariusze i stażyści zobowiązani są̨ przybyć́ do
Węgajt 16 lipca 2016 do godz. 14:00 i pozostać́ do 23 lipca do godz. 15:00 –
warunek konieczny!
· Osoby, które decydują̨ się̨ pozostać́ dłużej po festiwalu, zęby pomóc nam w
uporządkowaniu przestrzeni mogą̨ liczyć́ na dalsze ulgi finansowe – w zależności
od zakresu współpracy.
Jeśli jesteś́ zainteresowana/ zainteresowany współpracą w ramach wolontariatu lub
praktyk prześlij nam swoje zgłoszenie na: wioskateatralna@gmail.com
Zgłoszenia przyjmujemy do 21 czerwca 2016.
Zatytułuj maila: Wolontariat Wioska 2016 lub Praktyki Wioska 2016. W treści wpisz
swoje imię̨ i nazwisko, wiek, telefon kontaktowy oraz skąd wiesz o festiwalu
„Wioska Teatralna”.
Do końca czerwca odpowiemy na każde zgłoszenie. Do zobaczenia!

*Uwaga! Przesunęliśmy termin festiwalu o jeden dzień w stosunku do wcześniejszej zapowiedzi!

FORMULARZ DLA WOLONTARIUSZY i STAŻYSTÓW
Wioska Teatralna 2016

Imię i Nazwisko
Rok urodzenia
Telefon
E-mail
Studiujesz? Pracujesz?

Kim

jesteś?

Jakbyś

siebie określił/a?

Dlaczego chcesz nam
pomóc

w

Festiwalu?

Czego oczekujesz po
wolontariacie

na

Festiwalu?

Czym się interesujesz?

Czy

posługujesz

się

językami obcymi, jeśli
tak:

jakimi,

w

jakim

zakresie?
Czy

masz

jakieś

doświadczenie,
mogłoby

przydać

przy

które
się

organizacji

festiwalu?

(np.

dziennikarskie,
techniczne,

teatralne,

•
•
•
•
•
•
•

obsługa sprzętu audiowizualnego i oświetleniowego
dośw. dziennikarskie
zdolności manualne i rzemieślnicze
zdolności kulinarne
grafika komputerowa
fotograficzne/ prowadzenie dokumentacji filmowej
INNE – jakie?:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

pedagogiczne,
współpracy

etc.)

*

…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..

*zaznacz wybrane

Czy

możesz

pomóc

przed festiwalem lub po
jego zakończeniu? (np.
tłumaczeniach,
w

pomoc
promocji,

postprodukcji)
Jeśli

mieszkasz

w

Olsztynie lub niedaleko
Węgajt, daj nam proszę
znać!
Inne

Zgłoszenie można przesłać najpóźniej do 21 czerwca 2016 r, na adres mailowy:
wioskateatralna@gmail.com
Na wszystkie zgłoszenia odpowiemy do końca czerwca.

