
 

[2021 Coventry Miasto Kultury]  [Teatr Albany] 

 

Formularz zgłoszeniowy na Festiwal [Kreatywny] GENERATE 

FESTIWAL [Kreatywny] GENERATE: Zapraszamy społeczności i amatorskie zespoły teatralne Coventry 

City of Culture Trust i Teatr Albany zapraszają grupy wykonawcze z Coventry i Warwickshire do 

zgłaszania się do wzięcia udziału w Festiwalu [Kreatywnym] GENERATE. Jest to okazja dla 

istniejących lokalnych amatorskich i społecznych grup wykonawczych, dla młodzieży lub studentów, 

teatru amatorskiego, grup tanecznych, chórów i nie tylko! Festiwal będzie gościł szereg lokalnych 

społeczności i amatorskich grup teatralnych z Coventry i Warwickshire, opowiadających na temat 

WOLNOŚCI i świętować różnorodność naszego miasta. 

Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy lub nie możesz skorzystać z tego formularza, skontaktuj się z 

darren.knapton@albanytheatre.co.uk lub zadzwoń pod numer 07826 521 729 

Czekamy na Twoje zgłoszenie. 

 

Nazwa firmy: 

Imię i nazwisko osoby kontaktowej firmy: 

E-mail: 

Numer telefonu: 

Adres firmy: 

Link do Twojej strony internetowej lub strony na Facebooku: 

 

1. Opowiedz nam o swojej grupie wykonawczej (maksymalnie 200 słów): * 

 

 

2. Weź udział w Festiwalu GENERATE (maksymalnie 250 słów): * 

Nie oczekujemy, że znasz wszystkie szczegóły w momencie składania wniosku, ale postaraj się, 

abyśmy zrozumieli Twoją wizję wykonania, opowiadając na temat WOLNOŚCI i jak to osiągniesz 

 

3. Liczba osób w zespole: * 

Uwzględnij liczbę osób niepełnoletnich. Oczekujemy, że grupy wykonawcze zapewnią własne 

opiekunki, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

mailto:darren.knapton@albanytheatre.co.uk


Dostępne granty w wysokości do 1000 funtów, które pomogą Ci wziąć udział 

Granty są dostępne w celu wspierania lokalnych i amatorskich grup artystycznych (teatr, spektakle, 

młodzież, taniec, chór) z całego Coventry i Warwickshire w uczestnictwie w tym festiwalu. 

Maksymalna wysokość stypendium wynosi 1000 GBP. Aby się zakwalifikować, grupa musi: 

• Bądź aktywny w zakresie kodu pocztowego CV, Coventry i Warwickshire 

• Być organizacją non-profit, która nie płaci personelowi (z wyłączeniem MD / muzyków) 

• Bądź istniejącą i ugruntowaną grupą 

Stypendium może zostać wykorzystane na wsparcie Twojego występu na festiwalu. Kilka pomysłów 

na to, jak można to wykorzystać: 

• Próby Zoom online (subskrypcje Zoom) 

• Kostiumy 

• Ekwipunek 

• Transport na miejsce 

• Praktycy wspierający występowanie na świeżym powietrzu - np. Trener wokalny 

• Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

• Licencja praw wykonawczych PRS [Performing Right Society] na muzykę 

• Subskrypcje członkostwa, takie jak Alliance of Coventry Theatre Societies 

 

4. Dotacja na wsparcie: * 

W jaki sposób grant pomoże Twojej firmie wystąpić na Festiwalu? 

 

 

 

 

 

Proszę podać zestawienie kosztów. (Grant nie powinien być przeznaczony na bieżące koszty grupy, 

takie jak wynajem sali). 

 

 

 

5. Zapewnienie dostępu: * 

Jeśli Twoja firma robi coś, aby zwiększyć dostępność w firmie i / lub dla odbiorców, lub planuje 

rozważyć to w przyszłości, chcielibyśmy o tym usłyszeć: 



 

 

 

 

 

 

 

 

6. Preferowane daty występów: * 

Wybierz preferowane daty występów, podświetlając na żółto jedną z poniższych opcji. W razie 

potrzeby możesz wybrać wiele dat. Jeśli nie masz konkretnych preferencji, przewiń w dół i zaznacz 

„którekolwiek z powyższych”. 

 

Weekend 1 

• 31 lipca 

• 1 sierpnia 

Weekend 2 

• 7 sierpnia 

• 8 sierpnia 

 

Weekend 3 

• 14 sierpnia 

• 15 sierpnia 

 

Weekend 4 

• 21 sierpnia 

• 22 sierpnia 

 

Weekend 5 

• 28 sierpnia 

• 29 sierpnia 

• 30 sierpnia 



 

Dowolna z powyższych dat 

 

7. Podaj nam wszelkie dalsze przydatne informacje dotyczące preferowanych dat i godzin 

weekendu: * 

 

 

8. Przyszłe powiadomienia: * 

Czy chcesz zarejestrować się na liście mailingowej Coventry City of Culture Trust, korzystając z 

danych podanych tutaj? TAK / NIE 

 

Oto link do naszej polityki prywatności, aby zobaczyć, w jaki sposób szanujemy i wykorzystujemy 

Twoje dane: https://coventry2021.co.uk/legal/privacy-policy/ 

 

Chętnie otrzymam e-maile z teatru Albany o nadchodzących wydarzeniach i promocjach. TAK/NIE 

 

Cieszę się, że zostałem dodany do listy mailowej teatru Albany: TAK / NIE 

 

 

Ten program jest częścią #Kocham Coventry [#LoveCoventry], 

flagowego programu finansowanego przez Narodowy Fundusz 

Loterii Społecznej [National Lottery Community Fund]. 


