
Четврти Зимски Фестивал позоришта за децу 

(одложен за мај 2021) 

________________________ 

 

Градско позориште ''Театар 91'' Алексинац, организује четврти 

Зимски Фестивал позоришта за децу, који је такмичарског карактера 

и омогућава наступ професионалним позориштима. 

Фестивал ће се одржати у задњој недељи маја 2021. године 

Фестивал је добио назив по годишњем добу у коме се 

одржава, изузетно ове године одложен је за месец мај због 

епидемиолошке ситуације вируса Ковид 19. 

На фестивалу ће бити изведено укупно 5 представа у 

такмичарском делу. На завршној вечери фестивала биће додељене 

награде по категоријама уз представу у част награђених. 

Фестивал је покренут са циљем да се окупе најбоља драмска 

позоришта за децу из Србије, подстакне међусобно креативно 

надметање у идејама и то режијским, глумачким, сценографским и 

костимографским. 

Представе ће бити вредноване и рангиране. 

Селекцију представа обавиће селекторска комисија коју 

предводи председник комисије Јелена Стајковац-глумица. 

Селекција представа извршиће се на основу  непосредног 

гледања представа, по унапред договореном термину, а изузетно на 

основу видео записа у случају спречености селектора. 

Право учећша имају сва професионална позоришта која 

задовољавају критеријуме селектора. Све представе биће изведене у 

великој сали Дома културе у Алексинцу.  

Организатор фестивала у обавези је да обезбеди сценско 

техничке услове за извођење представа. 

Молимо вас да попуњену пријаву, пошаљете најкасније до 

30.03.2021. године 

Овим путем изражавамо наду да због епидемиолошких 

мера, а у вези пандемије Ковид 19 вируса, неће доћи до новог 

одлагања ЗИПО фестивала, и да ће деца, али и одрасли имати 

прилику да се друже са омиљеним ликовима најлепше светске и 

српске књижевности. 



Техничке карактеристике 

 

- Сцена ширина 12 м ,  дубина 12 м , просценијум 9,2 х 2,2 м 

- Рефлектори  21 ком. 

- Озвучење  комплетно покривено на сцени 

- Цугови  20 ком. 

- Главна завеса 

- Бр. места у сали  444 

- одвојена тонска и светлосна кабина 

- почетак представе од 19 часова  

 

 

Трочлани жири на фестивалу ће  доделити  следеће награде : 

 

1. Награда за глумца вечери (након сваке изведене представе, 

додељује се награда из које произилази награда за глумца 

фестивала) 

2. награда за најбољу епизодну улогу 

3. награда за најбољу сценографију 

4. награда за најбољу костимографију 

5. награда за глумца фестивала 

6. награда за најбољу режију и представу у целини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЈАВА ЗА ДЕЧИЈИ ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ 

најкасније до 30.03.2021. год. 

 

Назив позоришта: 

Место: 

Адреса, телефон, и контакт особа: 

Назив представе: 

Аутор: 

Трајање представе: 

Редитељ представе: 

Сценографија: 

Костимографија: 

Време доласка:  

Време потребно за монтажу: 

Време потребно за демонтажу: 

Број глумаца: 

Броја техничког особља 

Технички захтеви: 

Узраст за који је предвиђена: 

Цена представе:  

 

Садржај представе у пар реченица: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________________________ 

 

 

 

Име и презиме глумаца  Улога 
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За све додатне информације обратити се на тел. 

018/801-722 Градско позориште ''Театар 91'' Алексинац 

064/89-66-201 Милена Рашић, директор 

064/89-66-204 Новица Првуловић, умет.секретар 

 

У нади да ћемо успешно одржати фестивал, на обострано задовољство 

срдачно Вас поздрављамо.  

___________________________________________________________________
Градско позориште ''Театар 91'' Алексинац 

teatar91@gmail.com 

www.gradskopozoriste.com  

ул. Душана Тривунца бр. 15 

18220 Алексинац 


