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VILKAVIŠKIO VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRAS
TEATRO ŠVENTĖS „KAUKĖ 2019“ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Teatro šventės „Kaukė 2019” (toliau vadinama – Šventė) nuostatai reglamentuoja
renginio tikslus, dalyvius, šventės organizavimą.
2. Šventė skirta kūrybingų mokinių teatro grupių pasirodymų erdvės užtikrinimui,
gerosios patirties sklaidai.
3. Šventėje gali dalyvauti visų rajono mokyklų mokiniai.
4. Šventės organizatorius – Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras (VVJC) Vytauto g. 26,
Vilkaviškis, Tel. / faks.: 20814, elektroninis paštas vilkaviskiovjc@vilkaviskis.lt, internetinė
svetainė www.vilkaviskiovjc.lt.
5. Šventės koordinatorė: Ilona Viltrakienė, tel.: +37068740342, el. p.:
viltrake@gmail.com
6. Šventė rajono mastu organizuojama dėl noro ieškoti naujų netradicinių kūrybinės
išraiškos būdų, puoselėti teatro meną, vaikų ir jaunimo gebėjimą išreikšti save vaidyba.
II. ŠVENTĖS TIKSLAI
7. Teatro / dramos bei neformalioms grupėms ir jų nariams tobulėti bendraujant ir
džiaugiantis vienas kito gebėjimais, o ne konkuruojant. Pasidalinti kūrybiškomis idėjomis,
gerąja patirtimi.
8. Suteikti teatro / dramos bei neformalios grupėms pasirodymo erdvę.
9. Ieškoti netradicinių ugdymo formų ir būdų bei jų pritaikymo galimybių meninio
ugdymo procese.
10. Skatinti rajono ugdymo įstaigų, kūrybingų mokinių, aktyvių pedagogų bendravimą
ir bendradarbiavimą.
III. REIKALAVIMAI
11. Dalyviai yra Vilkaviškio rajono bendrojo lavinimo mokyklų, neformaliojo ugdymo
įstaigų mokiniai, klasės, neformalios grupės ar pavieniai asmenys, mokytojai.
12. Pasirodymo trukmė neilgesnė nei 15 min. (Pageidautina 10 – 15 min.)
13. Cenzūros laikymasis.
IV. ŠVENTĖS ORGANIZAVIMAS IR EIGA
14. Šventė organizuojama balandžio mėnesio 4 d. 15.15 val. Vilkaviškio vaikų ir
jaunimo centre (Vytauto g. 26, Vilkaviškis).
15. Išankstinė registracija iki kovo mėn. 30 d. pristatant dalyvio anketą į Vilkaviškio
vaikų ir jaunimo centrą (8 kab.) arba ją atsiunčiant elektroniniu paštu
vilkaviskiovjc@vilkaviskis.lt.
16. Organizatoriai pasilieka teisę keisti renginio eigą.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Siekiant įstaigų ir kūrybingų moksleivių glaudesnio bendradarbiavimo ši Šventė nėra
konkursas.
18. Dalyvius vertins žiūrovai reakcijų ir plojimų pagalba. Visoms pasirodžiusioms grupėms
bus įteikiami padėkos raštai.
19. Dalyvaudami šventėje dalyviai sutinka, kad šventės fotografijos ir video medžiaga būtų
skelbiamos Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro internetinėje svetainėje, VVJC profilyje
socialiniame tinkle „Facebook“ ir naudojamos kitoms renginio viešinimo reikmėms.
___________________________________

VVJC TEATRO ŠVENTĖS „ KAUKĖ 2019“
DALYVIO ANKETA
1. Vaidinimo pavadinimas:
2. Vaidinimo autorius:
3. Vaidinimo trukmė:
4. Trumpai apie vaidinimą (2–3 sakiniai): ....................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
5. Teatro grupės veikimo vieta/ įstaiga (mokykla, centras ar pan.): ............................................
.........................................................................................................................................................
6. Grupės vadovas / režisierius:
7. Reikalingas minimalus laikas pasirengimui:
8. Reikalingos techninės priemonės: ............................................................................................
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
9. Grupės narių skaičius:
10. Grupės narių amžius:
KONTAKTINIAI DUOMENYS BENDRAVIMUI:
Telefonas:
El. paštas:
Dalyvio anketą siųsti el. paštu: vilkaviskiovjc@vilkaviskis.lt arba pristatyti į VVJC 8 kab.
DAUGIAU INFORMACIJOS:
Renginio koordinatorė ILONA VILTRAKIENĖ
Mob. tel. 8 656 73636
El. paštas: viltrake@gmail.com
Jūsų atsakymai šventės organizatoriams padės sukurti gerą, šventišką nuotaiką ir išvengti
nesklandumų. Ačiū ir iki susitikimo!

