PREZENTARE
Concursul internațional online de creativitate teatrală audiovizuală este o competiție organizată
de Universitatea de Vest din Timișoara, prin Facultatea de Muzică și Teatru (FMT), adresată
elevilor pasionați de creația teatrală audiovizuală din clasele a XI-a și a XII-a ale liceelor din
România, cât și elevilor vorbitori de limba română din Republica Moldova, Republica Serbia,
Republica Ucraina sau alte țări cu comunități vorbitoare de limba română.
CALENDARUL ȘI ETAPELE CONCURSULUI
• Perioada de înscriere a participanțilorse face între 1.03.2022 – 14.04.2022, prin trimiterea
documentelor necesare înscrierii;
• Jurizarea materialelor trimise de participanți: 15.04.2022;
• Afișarea rezultatelor: 16.04.2022, ora 12.00, pe pagina oficială a concursului –
https://fmt.uvt.ro/concurs-teatru/
• Întâlnire de feed-back a juriului cu participanții și premierea câștigătorilor: 16.04.2022, ora 16.00,
pe platforma Google Meet: Întâlnire Feed-back participanți Concurs Teatru-FMT, link conectare:
https://meet.google.com/uvw-usgn-mjz
SECȚIUNILE COMPETIȚIEI
Concursul național și internațional online de creativitate teatrală audiovizuală se desfășoară pe
trei secțiuni:
I. Monolog masculin
II. Monolog feminin
III. Creație teatrală audiovizuală
ÎNSCRIEREA
Concurenţii vor trimite pe adresa concursului (concursteatru@e-uvt.ro), odată cu înregistrările, și
fişa de înscriere (Anexa 1din Regulament) conţinând titlul momentului prezentat în concurs,
numele și prenumele concurentului, data nașterii, localitatea de reședință, numele liceului de care
aparține, clasa.
PROBELE DE CONCURS
- Pentru secțiunile Monolog masculin și Monolog feminin: Concurenții vor trimite pe adresa de
email a concursului (concursteatru@e-uvt.ro) o înregistrare a unui monolog, cu durata maximă
între 5 și 10 minute.
- Pentru secțiunea Creație teatrală audiovizuală: Concurenții vor trimite pe adresa de email a
concursului (concursteatru@e-uvt.ro) o înregistrare cu durata maximă de 1 minut, în care
concurenții își vor demonstra abilitățile de interpretare și creativitate audiovizuală, prin
rezolvarea într-o concepție personală a unei/unor situații specifice domeniului teatral și al artei
spectacolului. Concurentul poate fi asistat în producția proiectului de către un partener sau o
echipă de producție.
* Înregistrările pot fi trimise fie ca atașament, fie prin transfer, utilizând platformele de transfer
video. Înregistrarea va fi denumită în felul următor: ”Nume concurent, titlu monolog/creație”.

PREMIILE
- Câștigătorii premiului I de la fiecare din cele trei secțiuni vor beneficia de recunoașterea
premiului și scutirea susținerii probei eliminatorii din cadrul concursului de admitere la specializarea
Artele spectacolului - Actorie din cadrul Facultățiii de Muzică și Teatru – Universitatea de Vest din
Timișoara, în cazul în care se vor prezenta la sesiunile de admitere organizate de Universitatea de
Vest în anii 2022 sau 2023.
De asemenea, câștigătorii premiului I de la fiecare din cele trei secțiuni vor beneficia și de
posibilitatea participării în mod gratuit la spectacolele și evenimentele (conferințe, workshop- uri)
din cadrul ediției a III-a a Festivalului de teatru ”Sunlight Theatre - Întâlnirea Școlilor de Teatru”,
organizat în luna septembrie a anului 2022 la Timișoara, de către Facultatea de Muzică și Teatru –
Universitatea de Vest din Timișoara, participanții având serviciile de cazare și masă asigurate de
către organizatori.
Responsabilitatea transportului și a obținerii vizelor de intrare în țară (unde ste cazul),
precum și a celorlalte documente necesare prezenței fizice în Timișoara cu ocazia Festivalului de
teatru ”Sunlight Theatre - Întâlnirea Școlilor de Teatru”, organizat în luna sepetembrie a anului 2022
la Timișoara, revine în exclusivitate participanților câștigători, care își vor exprima disponibilitatea
de participare la acest festival.
- Câștigătorii mențiunilor speciale de la fiecare din cele trei secțiuni vor beneficia de
recunoașterea premiului și scutirea susținerii probei eliminatorii din cadrul concursului de admitere
la specializarea Artele spectacolului - Actorie din cadrul Facultățiii de Muzică și Teatru –
Universitatea de Vest din Timișoara, în cazul în care se vor prezenta la sesiunile de admitere
organizate de Universitatea de Vest în anii 2022 sau 2023.
Câștigătorii premiilor (Premiul I sau Mențiune specială) de la fiecare din cele trei secțiuni vor
beneficia și de scutirea plății taxei de înscriere la concursul de admitere la specializarea Artele
spectacolului - Actorie din cadrul Facultățiii de Muzică și Teatru – Universitatea de Vest din
Timișoara, în cazul în care se vor prezenta la sesiunile de admitere organizate de Universitatea de
Vest în anii 2022 sau 2023. Acest lucru se va realiza prin încărcarea Diplomei primite din partea
juriului FMT, în secțiunea aferentă - ”Scutire taxă”, de pe platforma de înscriere la examenul de
admitere: https://admitere.uvt.ro/program/facultatea-de-muzica-si-teatru/ .
*

* Organizatorii subliniază caracterul național, dar și internațional al concursului și faptul că
se adresează elevilor din întreaga țară, precum și elevilor vorbitori de limba română din alte
țări.
DATE DE CONTACT
E-mail: concursteatru@e-uvt.ro
Facebook: https://www.facebook.com/muzicateatrutimisoara

