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Zesp ł les ballets C de la B z Gandawy (Belgia) zdobył nagrodę gł wną 24. Międzynarodowego Festiwalu
Teatralnego "Kontakt", kt ry wczoraj zako czył się w Toruniu. W konkursie zaprezentował on spektakl

Jędrzej Bielecki: lekcja dla

"Requiem dla L." w reżyserii Alaina Platela.

Polski z irlandzkiego
referendum

Afera GetBack - opozycja chce
komisji ledczej

Gazprom uniknie kary za
wymuszanie cen w Polsce i
regionie

Opozycja się jednoczy, bo „rząd
nie dał rady” z protestem
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niepełnosprawnych

Gorąco między PiS i Dudą.
Partia nie poprze prezydenta!

Hrabia Potocki: To ja jestem
prezydentem Polski, nie Andrzej

Przedstawienia oceniało jury w składzie: prozaik i dramatopisarz Marius Ivaskevicius (Litwa), krytyk teatralny

Duda

Thomas Irmer (Niemcy) i teatrolog Dariusz Kosi ski (Polska). W konkursie rywalizowało 10 spektakli
konkursowych z Belgii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Rosji i Szwajcarii.
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Nagrodę dla najlepszego reżysera otrzymał Dmitrij Krymow, kt ry przygotował spektakl "Panna bez posagu"
w wykonaniu Szkoły Sztuki Dramatycznej w Moskwie. Maria Samolnikowa grająca w tym przedstawieniu
Larysę Dmitriewną dostała nagrodę dla najlepszej aktorki.
Z kolei nagrodę specjalną, ufundowaną przez organizator w, otrzymał Teatr.doc z Moskwy. Nagroda
pozaregulaminowa dziennikarzy akredytowanych na festiwalu przypadła trupie les ballets C de la B za
"Requiem dla L."; uhonorowany został r wnież tw rca oprawy d więkowej do tego spektaklu.
Przedstawienia były grane w na scenie gospodarza "Kontaktu" - Teatru im. Wilama Horzycy, w CentrumKulturalno-Kongresowym Jordanki i w hali sportowej Arena Toru . Wieczorami we foyer Teatru im. Horzycy
odbywały się dyskusje z udziałem reżyser w i zespoł w aktorskich, kt re prowadzili polscy krytycy i
teatrolodzy.
W r d imprez towarzyszących znalazły się m.in.: wystawy fotogra i teatralnej, pokazy spektakli telewizyjnych,
wystawy projekt w scenogra cznych. Odbyły się też warsztaty pedagogiczno-teatralne, warsztaty teatru
zycznego, a w przestrzeni miasta prezentowano instalacje plastyczne i fotoinstalacje.
Międzynarodowy festiwal Teatralny "Kontakt" jest organizowany do 1991 r. Początkowo odbywał się co roku, a
do 2010 r. - co dwa lata.
Chcesz by na bieżąco z najważniejszymi informacjami dnia? Polub Onet Wiadomo ci na Facebooku!
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Prognoza pogody dla woj. kujawsko-pomorskiego - 26.05

Pieniądze z Funduszu Sprawiedliwo ci
tra ły do Rydzyka i CBA. Bodnar pisze do
Ziobry

Nad bydgoskim Balatonem może powsta kąpielisko
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