Аkademfest
Академско културно уметничко друштво Универзитета у Београду „Бранко
Крсмановић“, основано је 1945. године и данас га чине четири ансамбла и секције –
Академски хор „Обилић“, Академско позориште (основано 1922. године), Ансамбл
народних игара и песама и Ансамбл народне музике. У нашем Друштву окупљају се
студенти како би своје таленте и уметничке афинитете исказали кроз песму, игру,
свирање и глуму. Академско позориште Академско културно уметничко друштво
Универзитета у Београду „Бранко Крсмановић“, ове, 2017. године, прославља 95 година
свог постојања. За све ове године Академско позориште је било место „почетака“
глумаца, редитеља, сценариста...наших великана филмске и позоришне сцене. Поред
редовног репертоара и обвнове представа, али и премијерних извођења, преко десет
година био је организован и фестивал аматерских позоришта под називом „10 дана
Крсманца“. Овај фестивал био је једини ове врсте у престоници, али и место на коме је
многобројна публика могла да ужива у интерпретацијама аматерских позоришта из
читавог света. Тешка финансијска ситуација онемогућила је континуитет у раду овог
фестивала, те је последњи одржан 2012. године. Како је ово година јубилеја
Академског позоришта, а вођени идејом и потребом публике за оваквом врстом
манифестације у главном граду, Академско позориште обновиће Фестивал аматерских
позоришта у новом руху.
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МЕСТО ОДРЖАВАЊА:
Академско позориште АКУД Универзитета у Београду „Бранко Крсмановић“,
Балканска 4, 11000 Београд

ОПИС И УСЛОВИ УЧЕШЋА:
 У пет дана трајања фестивала у Академском позоришту одиграће се пет
различитих представа, пет различитих аматерских, академских позоришта из
земље и региона. За време трајања фестивала, по један члана из сваког
гостујућег ансамбла позвани су да присуствују свим представама и догађајима,
који ће уједо имати улогу жирија.
 Право на учешће на Akademfest-у имају сва академска, аматерска позоришта из
земље и региона.

Аkademfest

 Организатор се обавезује да за ученике обезбеди простор и техничке услове за
играње представа, као и један оброк на дан играња представе. Такође,
организатор обезбеђује смештај и исхрану за пет дана трајања фестивала, за по
једног члана из сваког ансамбла учесника.
 Ученици сами обезбеђују путне трошкове и превоз на фестивал.

КАКО СЕ ПРИЈАВИТИ?
Да би се пријавили на Akademfest, потребно је да пошаљете:
1. попуњен формулар - пријаву
2. кратку биографију позоришта
3. кратку биографију редитеља представе
4. снимак представе

Сав материјал потребно је послати на office@krsmanovic.rs
pozoriste@krsmanovic.rs, најкасније до 31. октобра 2017. године.

или

Снимци представа могу бити послати или преко Dropbox-a или постављени на Youtube
сајт.

СЕЛЕКЦИЈА
 Након примљених свих пријава, селектори фестивала узеће у обзир само
потпуне пријаве.
 Селектори фестивала одабраће укупно 5 представа које ће наступити на
Akademfest-у.
 Резултати селекције биће познати најмање 5 дана након истека рока за пријаву.
Детаљи играња представе и тачан распоред биће објављен до 6. новембра 2017.
године.
За додатна питања стојимо Вам на располагању. Увек нас можете контактирати на
office@krsmanovic.rs или pozoriste@krsmanovic.rs, или на број телефона 011/ 36 13 451.

