
COMITETUL DE
selecție:

Pentru a-ți înscrie trupa în procesul de selecție trebuie să completezi 
formularul de înscriere pe care îl găsești pe pagina 
relief.teatrul-excelsior.ro care solicită, printre altele, o filmare de 
10-15 minute cu cele mai relevante momente din spectacolul înscris.
 Sfaturi pentru filmare: 
  Nu încurajăm filmarea în spații exterioare.
  E important ca sunetul să fie cât mai clar.
••
Fiecare aplicant va primi o confirmare a înregistrării formularului
pe adresa de e-mail completată în formular.
••
Termenul limită pentru aplicații este 31 martie 2019, ora 17:00.
După această dată nu vor mai fi admise înscrieri.

ÎNSCRIERE:

CALENDAR:

COMUNICAREA
rezultatelor:

Laboratorul selecționează 6 trupe din țară indiferent de numărul
de înscrieri.
••
Rezultatele procesului de selecție vor fi anunțate pe site-ul 
relief.teatrul-excelsior.ro și prin e-mail fiecărei trupe înscrise.
••
După afișarea rezultatelor, trupele selectate vor trimite până la data de 
19 aprilie 2019 un e-mail cu următoarele informații: fotografie, 
descriere spectacol, distribuție, adresa de e-mail a fiecărui membru și 
orice alte date solicitate. În cazul nerespectării acestui termen, trupa 
nu va fi inclusă în materialele promoționale ale laboratorului (caiet 
program, ecusoane etc.) și riscă să nu poată participa la eveniment.
••
Înainte de sosirea la eveniment, coordonatorul fiecărei trupe selectate 
va trimite prin e-mail declarații ale părinților fiecărui membru 
minor al trupei. Aceste declarații vor atesta faptul că minorii se află în 
grija coordonatorului trupei și că, implicit, organizatorii nu își asumă 
responsabilitatea pentru aceștia.

REGULAMENT
ÎNSCRIERE
RELIEF 2019

În cadrul laboratorului Relief
se poate înscrie orice trupă de 
teatru formată exclusiv din 
liceeni. Această restricție se 
aplică doar celor care evoluează 
pe scenă. 
••
Nu există nicio restricție în ceea 
ce privește vârsta sau studiile 
persoanei ce realizează regia, 
coregrafia etc.
••
Trupa trebuie să aibă minimum
2 membri și să includă un 
coordonator major.
••
Fiecare trupă se poate înscrie 
cu unul sau mai multe 
spectacole, fiecare având minim 
2 personaje.

CONDIȚII DE
participare:

Acestea nu trebuie să conțină 
nuditate și/sau limbaj trivial.
Durata spectacolului trebuie să 
fie între 30-50 de minute.
••
Se acceptă o depășire a timpului 
maxim de prezentare de
10 minute. Orice altă depășire 
contravine regulilor laboratorului 
și nu va fi tolerată.
••
Timpul alocat pentru montarea
și demontarea spectacolului
nu trebuie să depășească
15 minute. 
••
Trupele selectate în cadrul Relief 
2019 se pot prezenta la 
eveniment doar cu membrii care 
participă direct la reprezentarea 
spectacolului- actori, regizor, 
tehnicieni. 

întrebări
frecvente

Q. Ne poate ajuta cineva să 
montăm și reglăm luminile 
pentru spectacol?
A. Da, avem un luminist 
profesionist care vă va ajuta atât 
în timpul repetițiilor precum și în 
ziua spectacolului.

••
Q. Dar sunetist?
A. Da, un sunetist profesionist 
va fi alături de voi în timpul 
repetițiilor, precum și în ziua 
spectacolului.

••
Q. Cât timp ne este alocat 
pentru repetiții?
A. Fiecare trupă are alocată o 
oră la scenă în una din primele 
trei zile de laborator.

Q. Cele 10-15 minute de filmare 
a spectacolului trebuie să fie 
prezentate cronologic sau pot fi 
montate?
A. Ambele variante sunt 
acceptate. Este important ca 
scenele filmate să cuprindă cât 
mai mulți din membrii distribuției.

••
Q. Există și secțiunea 
individual/one man show în 
cadrul laboratorului?
A. Nu. Relief este un eveniment 
dedicat spectacolelor ce includ 
cel puțin 2 actori.

••

O R G A N I Z A T O R I I  A S I G U R Ă :

• cazare •
• 3 mese pe zi pe perioada laboratorului •

• transport •

•  relief@teatrul-excelsior.ro  •

Lansare call aplicații:

04.03.2019
••
Deadline aplicații:

31.03.2019, ora 17:00
••
Comunicare rezultate:

15.04.2019
••
Desfășurare Relief:

15-19.05.2019

Trupele participante vor fi alese de comitetul de selecție al 
laboratorului format din: Maria Rotar (Director Adjunct
Teatrul Excelsior), Alexandru Ion (actor) și Carmen Dumitrescu 
(manager cultural).


