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Sokołowski Ośrodek Kultury zaprasza teatry amatorskie z całej Polski do udziału w Ogólnopolskim Festiwalu 
Teatrów Amatorskich „Szpulka”, który odbędzie się w dniach 01-03 kwietnia 2022 r. w Sokołowie Podlaskim. 
Festiwal pozwoli zaprezentować różnorodne formy teatralne, będzie okazją do zainicjowania wymiany 
doświadczeń oraz poszukiwania inspiracji podczas warsztatów z Jurorami. 

Dyskusje z Jury, widzami i artystami będą prowadzone na zakończenie każdego dnia Festiwalu w Galerii 
Sokołowskiego Ośrodka Kultury. Prosimy więc, aby zespoły wzięły udział w całym Festiwalu! 

Jury i nagrody:

Jury profesjonalne może przyznać jedną nagrodę główną – Grand Prix oraz nagrody lub wyróżnienia 
dla wybranych zespołów. Pula nagród wynosi 7000 zł. Uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Spektakle będzie oceniać również Jury Młodzieżowe.

Warunki uczestnictwa i terminy:

Zapraszamy zespoły, których uczestnicy ukończyli 15 lat. 

Zgłoszenia prosimy przesłać do 20 marca drogą pocztową lub mailową:

• poczta tradycyjna: Sokołowski Ośrodek Kultury, ul. Wolności 27, 08-300 Sokołów Podlaski;

• email: u.kosieradzka@sokolowskakultura.pl

Zgłoszenie powinno zawierać wypełnioną kartę wraz z załącznikami (klauzule informacyjne każdego 
uczestnika i opiekuna/instruktora teatru), zdjęcie ze spektaklu, nagrania spektaklu (na dowolnym 
nośniku lub linka do nagrania w Internecie).

Do 23 marca na stronie Sokołowskiego Ośrodka Kultury przedstawimy wstępny program Festiwalu.

Koszty:

Akredytacja wynosi 10 zł od osoby (kosztów nie ponoszą opiekunowie grup oraz kierowcy). Wpłaty 
można dokonać osobiście w punkcie informacji SOK w dniu przyjazdu na festiwal. 

Zespołom udostępnimy listę miejsc oferujących noclegi w Sokołowie Podlaskim i okolicach. Zespół 
zamawia nocleg we własnym zakresie. 

W trakcie Festiwalu organizator zapewni przekąski i napoje. 

REGULAMIN



Warunki techniczne:

Dysponujemy następującym sprzętem:

• oświetlenie 10 x Fresnel 1000W, 6 x PC 650W, 4x profil ledowy 650W, 5 x Wash 150W, 10 x LED 
PAR 130W, 3x głowica ruchoma SPOT, reflektor prowadzący 1200W,  8x LED PAR 64 250W

• nagłośnienie: mikrofony dynamiczne bezprzewodowe – 6 szt., pojemnościowe – 6 szt., konsoleta 
cyfrowa MIDAS PRO1, monitory sceniczne – 6 szt. 

•  odtwarzacz płyt CD, DVD oraz USB, rzutnik

oraz sceną o wymiarach: 8m x 6m, okno sceniczne – 6m, sztankiet ruchomy z możliwością podwieszenia 
scenografii umieszczony w połowie sceny

Dysponujemy standardowymi rekwizytami, takimi jak stoły czy krzesła. Posiadamy wytwornicę dymu 
i mgły, dwie czarne zastawki, dwa czarne parawany, trzy kubiki. Czas przygotowania do spektaklu 
(ustawienie scenografii, świateł itp.) nie powinien przekroczyć 30 minut.

Kontakt: 

Sokołowski Ośrodek Kultury, sekretariat – tel. 25 787 24 38;  

Alina Simanowicz - kierownik Działu animacji kultury SOK, tel. 501 446 660, 
e-mail: a.simanowicz@sokolowskakultura.pl

Urszula Kosieradzka - koordynator artystyczny Festiwalu (zgłoszenia, program),  
tel. 600 329 390 e-mail: u.kosieradzka@sokolowskakultura.pl

Obsługa Techniczna Festiwalu: 
nagłośnienie i oświetlenie: Jacek Simanowicz tel. 605 030 205, Adam Tokarski  tel. 511 413 621

Zapraszamy!


