
Invitație de înscriere la FESTIVALUL GENERATE 

cu Coventry City of Culture 2021 și Teatrul Albany, Coventry 

Sunteți o trupă artistică comunitară din Coventry și Warwickshire și vă interesează să vă expuneți 

creativitatea în anul Orașului culturii? 
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Aceasta este o oportunitate pentru trupele artistice locale existente comunitare și de amatori, de 

spectacole pentru tineret sau studențești, de teatru amator, pentru trupele de dans, coruri și multe altele! 

Trustul Coventry City of Culture lucrează în parteneriat cu Teatrul Albany din Coventry pentru a aduce 

Festivalul GENERATE în oraș în 2021. Festivalul va găzdui o serie de trupe artistice locale comunitare și 

de amatori din Coventry și Warwickshire care răspund la tema LIBERTATE și celebrează diversitatea 

orașului nostru. 

Ați dori să aveți ocazia să vă expuneți activitatea trupei pe o scenă în aer liber, poate pentru prima oară? 

Ați dori să faceți parte dintr-o vară plină de surprize care își fac apariția în oraș în august 2021? 

Dacă oricare din cele de mai sus vi se potrivește dvs. sau trupei dvs., ne-ar plăcea să luați legătura cu noi! 

 

FESTIVALUL GENERATE susținut de Fondul comunitar național #LoveCoventry  

Inspirat de programul comunitar artistic de succes al Royal Shakespeare Company, The Dell, Coventry 

City of Culture 2021 și Teatrul Albany vor aduce talentul și creativitatea artiștilor locali într-un spațiu verde, 

lângă dvs., în august 2021! 

Festivalul va avea loc pe parcursul mai multor weekenduri din august, de la prânz până seara. Veți putea 

susține un singur spectacol în acest program. 

Datele programate sunt: 

• Sâmbătă 31 iulie și duminică 1 august 

• Sâmbătă 7 august și duminică 8 august 

• Sâmbătă 14 august și duminică 15 august  

• Sâmbătă 21 august și duminică 22 august 

• Sâmbătă 28 august, duminică 29 august și luni 30 august (zi bancară nelucrătoare) 

https://www.rsc.org.uk/events/the-dell


 

Ce ne interesează: 

Festivalul le oferă trupelor o oportunitate grozavă să susțină un spectacol deja existent sau să creeze 

ceva nou, special pentru acest spațiu. Programul va fi extrem de divers, de creativ și accesibil pentru toate 

vârstele. 

Ne interesează spectacole care: 

• Răspund la tema LIBERTATE 

• Durează între 20 și 40 de minute în total (de exemplu, pot fi mai multe piese de dans) 

• Sunt adecvate pentru familii 

• Nu includ seturi mari de piese și multă recuzită 

• Nu implică schimbări de costume sau acestea sunt minime  

• Necesită puțină tehnologie; la locul desfășurării spectacolelor nu vor fi lumini sau generatoare. Va 

exista un mic amplificator de putere. 

• Sunt adecvate pentru a se desfășura în aer liber 

Există un număr restrâns de spectacole în cadrul festivalului. Un grup format din The City of Culture, 

Teatrul Albany și membrii comunității va selecta trupe/companii pe baza următoarelor criterii.  

• Gama de trupe și forme de artă din program. Festivalul este deschis pentru toată lumea și dorim să 

prezentăm spectacole ale unor trupe din diferite medii, culturi și multe altele! 

• Disponibilitate  

• Descrierea posibilului spectacol 

• În ce măsură răspunde la tema LIBERTATE 

 

Subvenții artistice comunitare de până la 1.000 de lire sterline disponibile pentru fiecare trupă 

Înțelegem că COVID-19 a implicat numeroase provocări pentru trupele artistice din Coventry și că este 

posibil ca unele dintre acestea să nu mai fi făcut repetiții în persoană din martie 2020. Pentru a sprijini 

participarea trupei dvs., vă putem oferi mici subvenții de până la 1.000 de lire sterline pentru fiecare trupă, 

care să sprijine trupele artistice comunitare și de amatori (teatru, spectacole, cor) selectate să participe la 

festival. Odată cu înscrierea, vă vom întreba cum intenționați să folosiți subvenția. 

Pentru a se califica, trupa trebuie: 

• Să fie activă într-o zonă CV, Coventry și Warwickshire  

• Să fie o organizație non-profit care nu plătește personalul (exclusiv directorul muzical/muzicienii) 

• Să fie o trupă existentă și deja constituită  
 

  Subvenția nu trebuie folosită pentru cheltuielile „curente” ale trupei. 

  Câteva idei despre modul în care ar putea fi utilizată: 

• Repetiții online prin Zoom (abonamente la Zoom)  

• Costume 

• Echipament  

• Transport către locul de desfășurare  

• Liber-profesioniști care ajută la desfășurarea spectacolului în aer liber – de exemplu antrenor vocal  

• Cheltuielile cu asigurarea de răspundere publică 

• Licența PRS pentru muzică  

• Abonamente precum cele la Coventry Alliance of Theatre Societies 
 

Ce vă vor pune la dispoziție City of Culture și Teatrul Albany; 

Toate trupele vor fi confirmate până la 31 mai 2021 și se va încheia un contract până la 11 iunie 2021.  

https://www.allianceofcoventrytheatresocieties.co.uk/


Vă vom trimite un exemplu de Evaluare a riscurilor, cu îndrumări privind modul de completare pentru 

spectacolul dvs. 

Vom oferi un punct de contact valabil de acum până la datele de desfășurare a spectacolelor, dacă aveți 

întrebări sau nelămuriri. 

Vom pune la dispoziție un manager de scenă, un tehnician și personal de întâmpinare care să se ocupe 

de public și să ofere prim ajutor. 

Festivalul dispune de tehnologie minimă, dar vom pune la dispoziție un mic amplificator de putere portabil 

pentru trupele de dans. 

Echipa va face cunoscut Festivalul pe site-ul web al Trustului Coventry City of Culture și al Teatrului 

Albany, prin intermediul rețelelor noastre sociale și al broșurilor. 

Responsabilitatea trupelor: 

• Va trebui să furnizați o Evaluare a riscurilor pentru spectacolul dvs. (utilizând exemplul nostru ca și 
ghid). 

• Vă veți asigura că dispuneți de asigurarea de răspundere publică corectă și că veți furniza o copie 
a certificatului până la data solicitată. 

• Vă veți asigura că dispuneți de toate licențele corecte pentru muzica utilizată și spectacolele pentru 
copii, înainte de spectacol. Vă putem acorda sprijin în acest sens. 

• Veți respecta toate politicile Trustului City of Culture, conform cerințelor.  

• Companiile vor rămâne întotdeauna responsabile pentru toate bunurile lor. 

• Spectacolele nu vor dura mai mult de 40 de minute; în cazul în care depășesc durata, le putem 
întrerupe. 

• Vă rugăm să îi aveți în vedere pe cei care au spectacol după dvs. și să eliberați scena cât mai repede 
posibil. În contract se va stipula de cât timp aveți nevoie să eliberați scena, de obicei 15 minute după 
terminarea spectacolului. Vă rugăm să aveți acest lucru în vedere atunci când stabiliți ce ați dori să 
prezentați la festival. 

• Trimiteți o imagine de bună calitate (min 1MB) până la 7 iunie 2021 și un text de 200 de cuvinte. 
Imaginea trebuie să fie cu producția dvs. actuală sau recentă sau cu compania, fără text. Ar putea fi 
necesar să fie decupată pentru a se încadra în șabloanele publicitare.  

 

CUM MĂ IMPLIC? 

Dorim să ne asigurăm că există un echilibru de forme de artă și trupe din Coventry și Warwickshire care 

participă la festival, prin urmare am dori să știm mai multe despre trupa dvs. și cum ați dori să vă implicați 

în cadrul festivalului. Ne puteți spune despre dvs.: 

• Completând formularul de înscriere la următorul link: Online Application Form SAU 

• Trimițându-ne o versiune Word a formularului de înscriere prin e-mail, la adresa 

darren.knapton@albanytheatre.co.uk sau prin poștă. Acesta poate fi descărcat aici sau 

poate fi solicitat de la Darren prin email SAU 

• Trimițându-ne un videoclip sau o versiune audio, de cel mult 4 minute sau exemple cu trupa 

dvs. prin WeTransfer 

Trimiteți ce vi se potrivește mai bine și ce caracterizează cel mai bine trupa dvs. 

Organizăm două – consultări privind înscrierea în cadrul Festivalului GENERATE în mai, unde vă 

puteți întâlni cu organizatorii și unde puteți adresa mai multe întrebări. Acestea vor avea loc: 

marți 11 mai, 18:00 – 19:00 (Online prin Zoom)  

joi 20 mai, 18:00 – 19:00 (Personal, la Teatrul Albany) 

Vizitați: http://coventry2021.co.uk/generate pentru a vă rezerva bilete 

Date importante 

Termen pentru înscrieri: 24 mai, 17h 
Trupele admise vor fi notificate până la: 31 mai 2021 
Programul Festivalului va fi finalizat până la: 4 iunie 2021 

https://app.smartsheet.com/b/form/8eb28a5bb86749bc901883a84496e0ad
mailto:darren.knapton@albanytheatre.co.uk
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Pentru o discuție despre Festival, pentru a adresa întrebări sau pentru a vă rezerva locul în Sesiunea de 

informare, vă rugăm să îl contactați pe: Darren Knapton la numărul 07826 521 729 sau prin 

email darren.knapton@albanytheatre.co.uk 

 
Acces și sprijin 
Ne angajăm să ne asigurăm că oricine poate avea acces la această oportunitate. Vă rugăm să discutați 
cu noi dacă aveți nevoie de sprijin suplimentar pentru acces legat de înscriere sau de participarea la 
festival. Vă rugăm să ne contactați utilizând datele de mai jos pentru a discuta cum putem satisface 
nevoile dvs. de sprijin sau de ajustare. 

Darren Knapton la numărul 07826 521 729 sau prin email 

darren.knapton@albanytheatre.co.uk 

Întrebări adresate frecvent 

Nu s-au luat măsuri în caz de vreme ploioasă, iar dacă condițiile sunt considerate periculoase pentru 

public sau pentru artiști, spectacolul va fi anulat. 

Spațiul poate fi deschis publicului și, prin urmare, trebuie să fiți pregătiți pentru alte zgomote și posibile 

activități care se pot desfășura în zonă. 

Publicul se va așeza în „bulele” marcate. 

 
Este aceasta o oportunitate voluntară? Aceasta este o oportunitate voluntară de participare, dar avem 

un număr limitat de subvenții disponibile pentru a sprijini trupele admise să se pregătească pentru festival. 

Ne putem înscrie dacă suntem o trupă artistică profesionistă? Această oportunitate este pentru 

trupele comunitare, de amatori și de tineret. 

Care este mărimea maximă a trupelor care pot participa? Aceasta depinde de forma de artă. Vom 

discuta cu dvs. și vom lua decizii de la caz la caz, în funcție de directivele guvernamentale existente la 

momentul desfășurării Festivalului. 

Suntem o trupă locală; ne putem înscrie? Vom analiza trupele muzicale de la caz la caz, însă nu va 

exista amplificare la fața locului, în afară de un mic amplificator de putere pentru muzica trupelor de dans. 

Va exista un sistem de sunet pe care să îl poată utiliza trupa noastră? Va exista un sistem mic, 

portabil, pentru muzică. Vă rugăm să aduceți muzica pe un stick de memorie, etichetat adecvat. Vă rugăm 

să nu aduceți muzica pe telefon sau pe un Ipad. 

Vor exista microfoane pe care să le poată utiliza trupa mea? Nu 

Va exista un vestiar în ziua spectacolului? Este foarte puțin probabil că vom putea pune la dispoziție 

un vestiar în ziua respectivă din cauza faptului că festivalul se desfășoară în aer liber. Vă rugăm să fiți 

pregătit(ă) să participați la spectacol în hainele de scenă. 

Vor exista toalete la fața locului? Vor fi puse la dispoziție toalete la fața locului.  

Festivalul va fi accesibil pentru familie și prieteni? Sperăm că spectacolele din cadrul Festivalului 

GENERATE vor fi extrem de diverse, pline de energie și accesibile pentru toate vârstele. Festivalul este 

gratuit, dar pe bază de bilete. Invităm lumea să aducă coșuri de picnic și scaune proprii pentru a se 

bucura de spectacol și pentru a se întâlni cu alte familii, astfel încât să se poată bucura de spațiu în timp 

ce participă la spectacole. 

Cât de mare va fi scena? Va avea o lățime de aproximativ 10 m, o adâncime de 4 m și o înălțime de 30 
cm. Va exista și o rampă pentru scaune cu rotile pentru accesul pe scenă. 

Trupa noastră nu este din Coventry și Warwickshire; ne putem înscrie? În cadrul Festivalului din 

acest an, ne concentrăm pe sprijinirea și prezentarea incredibilului talent al trupelor din zona CV.  
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Dacă trupa noastră nu este admisă, ne putem implica în alt fel? Ceea ce noi ne dorim este ca acest 

festival să continue și în anii următori. Am dori să înregistrăm trupele în baza noastră de date, pentru a vă 

putea informa despre alte oportunități în viitor. 

 

 

Acest program face parte din #LoveCoventry, un program-pilot 

finanțat de National Lottery Community Fund (Fondul comunitar al 

Loteriei Naționale).  

 


