
 
 

Formular de înscriere la Festivalul GENERATE 
 

FESTIVALUL GENERATE: Invitație pentru trupele artistice comunitare și de amatori 
Trustul Coventry City of Culture și Teatrul Albany invită trupele artistice din Coventry 
și Warwickshire să se înscrie la Festivalul GENERATE. Aceasta este o oportunitate 
pentru trupele artistice locale comunitare și de amatori existente, de spectacole de 

tineret sau studențești, de teatru amator, pentru trupele de dans, coruri și multe 
altele! Festivalul va găzdui o serie de trupe artistice locale comunitare și de amatori 

din Coventry și Warwickshire care răspund la tema LIBERTATE și va celebra 
diversitatea orașului nostru. 

 

Dacă întâmpinați probleme sau nu puteți utiliza acest formular, 
contactați darren.knapton@albanytheatre.co.uk sau apelați  

07826 521 729 
 

Așteptăm cu nerăbdare să primim cererea dvs. 
 

Numele companiei: 

Numele persoanei de contact din companie: 

Email: 

Număr de telefon:  

Adresa companiei:  

Link către site-ul web al trupelor dvs. sau către pagina de Facebook: 

 

1. Spuneți-ne despre trupa artistică (maximum 200 de cuvinte):* 

 

 

2. Participați la Festivalul GENERATE (maximum 250 de cuvinte):* 

Nu ne așteptăm să cunoașteți toate detaliile în momentul înscrierii, dar încercați să 

ne prezentați viziunea dvs. pentru piesa care răspunde la tema LIBERTATE și cum o 

veți realiza 

 

3. Numărul de persoane din companie:* 
 

mailto:darren.knapton@albanytheatre.co.uk


Includeți și persoanele cu vârsta sub 18 ani. Trupele artistice trebuie să asigure 
propriii însoțitori dacă este necesar. 
 
 

Sunt disponibile subvenții de până la 1.000 de lire sterline pentru a 

vă sprijini participarea 

Sunt disponibile subvenții pentru a sprijini participarea la acest festival a trupelor de 
artiști comunitari și de artiști amatori (teatru, spectacole, tineret, dans, cor) din 
Coventry & Warwickshire. Subvenția este de maximum 1.000 de lire sterline. 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 poate fi folosită pentru a sprijini spectacolul dvs. din cadrul festivalului. 
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  

• Asigurare de răspundere publică 

• Licență PRS pentru muzică  

• Abonamente precum cele la Alliance of Coventry Theatre Societies  
 

4. Subvenția de sprijin:* 

Cum va ajuta subvenția participarea companiei dvs. la Festival?  

 

 

 

 

 

Vă rugăm să defalcați costurile. (Subvenția nu trebuie folosită pentru costurile 
curente ale trupei precum închirierea sălii).  
 

 

 

5. Prevedere privind accesul:* 

Dacă compania dvs. ia măsuri pentru îmbunătățirea accesibilității în companie și/sau 

pentru public sau intenționează să exploreze acest lucru în viitor, ne-am bucura să 

aflăm despre asta: 

 

 

 



 

 

 

 

6. Date preferate pentru spectacole:* 

Vă rugăm să selectați datele dvs. preferate pentru spectacole, dintre opțiunile de mai 
jos, marcându-le cu galben. Puteți alege mai multe date dacă este nevoie. Dacă nu 
aveți o anumită preferință, derulați în jos și marcați „oricare din cele de mai sus”. 
 
Weekend 1  

• 31 iulie 
• 1 august  

Weekend 2  
• 7 august   
• 8 august  

 
Weekend 3  

• 14 august  
• 15 august  

 
Weekend 4  

• 21 august  
• 22 august   

 
Weekend 5  

• 28 august  
• 29 august  
• 30 august   

 
Oricare din datele de mai sus 
 

7. Vă rugăm să ne furnizați și alte informații utile cu privire la datele și 

orele dvs. preferate din weekend:* 

 

 

8. Notificări viitoare: * 

Ați dori să vă înscrieți în lista de corespondență a Trustului Coventry City of Culture 
utilizând detaliile furnizate aici? DA / NU 

 

Aici găsiți un link către politica noastră de confidențialitate, pentru a vedea cum 
respectăm și utilizăm informațiile dvs.: https://coventry2021.co.uk/legal/privacy-
policy/ 
 

Vreau să primesc e-mailuri din partea Teatrului Albany cu privire la evenimentele și 
promoțiile viitoare. DA / NU 
 
Vreau să fiu adăugat în lista de corespondență a Teatrului Albany: DA / NU 
 

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


 

Acest program face parte din #LoveCoventry, un 

program-pilot finanțat de National Lottery 

Community Fund (Fondul comunitar al Loteriei 

Naționale). 

 


