TWO SHOW
פרויקט הצגות לילדים ולנוער ,הכוללות  2שחקנים,
ע"ש הצנחן ירון ירושלמי
תקנון
ההצעות
 במסגרת הפרויקט ישלחו מחזאים ,במאים ,שחקנים ויוצרים הצעות להצגות לילדים ולנוער,
הכוללות  2שחקנים )גילאי גן עד כיתה יב'(.
 את ההצעות יש להגיש בצורת תיאור ופירוט הרעיון ,עד  4עמודים ,הכוללים:
.
בעמוד אחד
שם ההצגה ,גיל היעד ,תיאור של העלילה ,ותקציר ההצגה –
 עמודים מתוך המחזה.
בנוסף – 3
 ההצעות תהיינה מבוססות על :חומר מקורי ,עיבוד לסיפור או ספר קיים ,עברי או עולמי.
 לא תתקבל הצעה שהועלתה ב  10השנים האחרונות במסגרת תיאטרון אורנה פורת לילדים
ולנוער) .את שמות ההצגות שעלו בתיאטרון ב  10השנים האחרונות ניתן למצוא באתר התיאטרון –
ארכיון התיאטרון(.
 לא ניתן להגיש הצעה שהוגשה בעבר לתיאטרון ,נבחנה ,נבדקה ,והוחזרה תשובה שלילית לגביה
מהתיאטרון.
 התיאטרון לא ינמק את שיקוליו במתן התשובה לגבי קבלת ההצעה.

שלב הפרזנטציה
 כל מגיש שהצעתו התקבלה להפוך לפרזנטציה ,רשאי לגבש צוות של יוצרים אשר איתו יעבוד .עד
 6משתתפים בצוות בסה"כ.
יוצר או מבצע ,שעדיין לא הועסק בתחום
חלק יחסי מהצוות חייב לענות על ההגדרה "יוצר צעיר":
.
פעילותו כיוצר או כמבצע במסגרת תיאטרון רפרטוארי ציבורי נתמך כלשהו
טבלת פירוט החלק היחסי:
מספר משתתפים בצוות )כולל
שחקנים(

מספר מינימום של "יוצרים
צעיר"
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 אורך הפרזנטציה יעמוד על  10עד  15דקות.

 התיאטרון יקצה סכום כספי לכל מגיש עבור הפקת הפרזנטציה.
סכומי הכסף יוקצו בצורה הבאה:
 כל שחקן או יוצר יקבל  ₪ 500עבור עבודתו והשתתפותו בפרזנטציה.
בנוסף ,מעבר ליוצרים ,מגיש ההצעה יקבל  ₪ 500נוספים עבור הוצאות הפקה.
 הסכומים אינם כוללים מע"מ.
 התיאטרון לא יוכל להקצות חללים לחזרות או להשתתף בכל תחום אחר מעבר למה שסוכם.
 מעצב תפאורה או תלבושות שמשתתף כיוצר בקבוצה ,רשאי לצרף לפרזנטציה מקט ו/או סקיצות
לא
תלבושות ,הממחישים את עיצוב הבמה ,את התפיסה ואת החזון של היוצרים לגבי ההצגה כולה )
(.
חובה

הצפייה ב  5הפרזנטציות הנבחרות תתקיים ביום שלישי 5.4.16
באולם ירון ירושלמי ,סוזן דלל ,ת"א.
לאחר הצפייה בפרזנטציות
בהמשך לצפייה בפרזנטציות ,לתיאטרון תהיה זכות ראשונים לבחור כל הצעה מבין ה  ,5ולהפיק
מתוך החומר הצגה במסגרת הרפרטואר של התיאטרון.
במידה ויוחלט בתיאטרון על הפקת הצגה מתוך החומר הנבחר ,לתיאטרון תהיה הזכות לערוך את כל
השינויים הנדרשים ,לטעמו ,לרבות שינויים בצוות היוצרים ,ובלבד שיישמרו זכויותיו של המציע
המקורי לפי כל דין.
העלאת ההפקה בתיאטרון תיעשה לאחר ובכפוף לחתימת הסכם בכתב עם המציע המקורי  /יוצר.

פרס מיוחד
יוצר או מבצע אחד יקבל ציון לשבח ויזכה בפרס של
מתוך כלל המשתתפים ב  5הקבוצות –
 5,000ש"ח ,כפרס על עבודה שבלטה במיוחד.
הזוכה יקבל את הידיעה על זכייתו תוך שבוע מיום הצפייה בפרזנטציות ,ויקבל את הפרס באופן אישי
על ידי מר מיקי ירושלמי ,באירוע הרמת הכוסית של התיאטרון ,בראש השנה.

ההרשמה:
המעוניינים להשתתף בפרויקט ,מתבקשים לשלוח את ההצעות ככתוב ב"קול קורא".

 להגשת ההצעה  +קו"ח של המגיש.
לחץ כאן

המועד האחרון להגשת ההצעות :יום ראשון  31.1.16בחצות.
זהו המועד האחרון ,ולאחריו לא תתקבלנה הצעות.
תשובות לכל המגישים תישלחנה עד יום שני .15.2.16
צריכים עזרה? כתבו לנו  twoshow@porattheater.co.il

בהצלחה!
מנכ"ל
רן גואטה,

מנהל אמנותי
גיל צרנוביץ,

