Regulament înscriere SYT
(Showcase of Young Talent)
ediția a III-a

În cadrul SYT (Showcase of Young Talent,
ediția a-IIIa) se poate înscrie orice
adolescent (14-19 ani) din România, inclusiv
cei care au terminat liceul în această vară.
Înscrierea în cadrul SYT 2018,
indiferent de secțiune:
se va face la adresa



syt@ideoideis.ro

prin trimiterea informațiilor solicitate în funcție de
domeniul la care vreți să aplicați.
Titlul mail-ului trebuie să conțină secțiunea
la care aplicați.

Termenul limită pentru aplicații:
 2 august 2018, ora 20:00
Înscrierea la mai multe secțiuni ale festivalului
necesită câte un mail diferit pentru fiecare
domeniu ales.
În menționarea datelor necesare înscrierii se vor
folosi diacritice.

SYT DRAMA

spectacole de teatru tânăr
CONDIȚII:

Înscriere SYT DRAMA:

ĐĐ Cei care evoluează pe scenă, indiferent dacă
au replici sau nu, trebuie să fie liceeni cu vârsta
cuprinsă între 14 și 19 ani.

 Filmare de 10-15 minute cu momente relevante

ĐĐ Nu există nicio restricție în ceea ce privește
vârsta sau studiile persoanei care realizează
regia, scenografia, muzica sau light design-ul
spectacolelor.
ĐĐ Trupa trebuie să aibă între 5 și 20 de persoane,
incluzând și un coordonator major.
ĐĐ Trupa se poate înscrie cu unul sau mai multe
spectacole, fiecare având min. 2 personaje.
Acestea nu trebuie să conțină nuditate și/sau
limbaj trivial.
ĐĐ Durata spectacolului trebuie să fie între
30- 50 de minute. Se acceptă o depășire a
timpului maxim de prezentare de 10 minute.
Orice altă depășire contravine regulilor
evenimentului și nu va fi tolerată.
ĐĐ Timpul alocat pentru montarea și demontarea
spectacolului nu trebuie să depășească
15 minute fiecare.
ĐĐ Trupele selectate în cadrul SYT 2018 se pot
prezenta la eveniment doar cu membrii care
fac parte din distribuție.
ĐĐ Trupele pot fi prezente în București pe toată
durata evenimentului (7-9 septembrie 2018).

Pentru înscriere sunt necesare următoarele informații:

din spectacolul înscris:

 Nu încurajăm filmarea în spații exterioare.
 E important ca sunetul să fie cât mai clar.
 Fișierul are maxim 500 MB sau este încărcat
pe o platformă de video-sharing (ex. YouTube)

 Datele trupei:
numele trupei | oraș de proveniență | istoria trupei

 Datele coordonatorului:
nume | e-mail | telefon

 Distribuția:
nume participanți | vârstă

 Datele piesei:
titlu | autor

 Scurtă descriere a spectacolului (synopsis)
 Fotografie din spectacol (min. 1920x1080 pixeli)

SYT VISUAL ARTS &
SYT MIXED MEDIA

pictură, desen, ilustrație, colaj (manuale
sau digitale) și instalații (orice lucrare care
presupune o intersecție de medii artistice)
CONDIȚII:
ĐĐ Lucrările au fost realizate în 2017 sau 2018
ĐĐ Autorii sunt liceeni cu vârsta cuprinsă între 14
și 19 ani și pot fi prezenți în București pe toată
durata evenimentului (7-9 septembrie 2018).

Înscriere SYT VISUAL ARTS &
MIXED MEDIA:

Pentru înscriere sunt necesare următoarele informații:

 Link/ atașare la mail portofoliu format din max. 10
lucrări (min. 1920x1080 pixeli/ lucrare)

 Specificații tehnice ale fiecărei lucrări (dimensiuni
maxime, materiale folosite și formatul în care
există: sunt înrămate?)

 Titlul lucrărilor
 Date autor:
nume | oraș | vârstă | liceu
e-mail | telefon

 Fotografie autor (min. 1920x1080 pixeli)

SYT SHORTS
scurtmetraje
CONDIȚII:
ĐĐ Filmele au fost realizate în 2017 sau 2018
ĐĐ Echipa creativă (regizor, scenarist, operator,
monteur) este formată exclusiv din adolescenți
(14-19 ani)
ĐĐ Nu există limită de vârstă pentru distribuție
ĐĐ O echipă poate înscrie max. 3 scurtmetraje
ĐĐ Un reprezentant al echipei creative poate
fi prezent în București pe toată durata
evenimentului (7-9 septembrie 2018)

Înscriere SYT SHORTS:

Pentru înscriere sunt necesare următoarele informații:

 Link către scurtmetraj (HD)
 Distribuția
 Synopsis film
 Datele echipei creative:
nume | oraș | vârste actuale | liceu
e-mail | telefon

 Fotografie (min. 1920x1080 pixeli) din film (still/
poster etc.)

 Fotografie echipa creativă (min.1920x1080 pixeli)

SYT PHOTO
fotografie
CONDIȚII:
ĐĐ Fotografiile au fost realizate în 2017 și 2018
ĐĐ Autorii sunt liceeni cu vârsta cuprinsă între 14
și 19 ani și pot fi prezenți în București pe toată
durata evenimentului (7-9 septembrie 2018)

Înscriere SYT PHOTO:

Pentru înscriere sunt necesare următoarele informații:

 Portofoliu compus din max. 10 fotografii
(min.1920x1080 pixeli/fotografie)

 Specificații tehnice fotografii (rezoluție
maximă, dimensiuni și formatul în care există:
sunt printate? Dacă da, la ce dimensiune?)

 Titlul fotografiilor
 Date autor:
nume | oraș | vârsta | liceu e-mail | telefon

 Fotografie autor (min. 1920x1080 pixeli)

Curatori:
Participanții vor fi aleși de
profesioniști din domeniile
afiliate evenimentului:


SYT Visual Arts&Mixed
Media

Eugen Rădescu
curator & director Bucharest Biennale



 Decontul transportului

Calendar:
 Lansare call aplicații: 12.07.2018
 Deadline aplicații: 02.08.2018, ora
 Comunicare rezultate: 09.08.2018

SYT Shorts

 Desfășurare SYT: 7-9.09.2018

SYT Photo

Contact:
 syt@ideoideis.ro

Nicolae Constantin Tănase
scenarist și regizor de film



 Cazare pentru 3 nopți

SYT Drama
Bobi Pricop
regizor



Organizatorii asigură:

Mihai Barbu
fotograf

Rezultatele procesului de
selecție vor fi anunțate prin
e-mail.

20:00

