
 

 

[2021 Coventry UK Miasto Kultury]   [Teatr Albany] 

 

Zaproszenie do zgłaszania się na FESTIWAL [KREATYWNY] GENERATE 

Od Coventry Miasto Kultury 2021 i teatru Albany w Coventry. 

Czy reprezentujesz społeczną grupę artystyczną z siedzibą w Coventry i Warwickshire i chcesz 

zaprezentować swoją kreatywność podczas roku Miasta Kultury? 
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Jest to okazja dla istniejących lokalnych amatorskich i społecznych grup występujących dla młodzieży 

lub studentów, teatru amatorskiego, grup tanecznych, chórów i nie tylko! 

Coventry City of Culture Trust współpracuje z teatrem Albany w Coventry w celu wprowadzenia 

festiwalu [kreatywnego] GENERATE do miasta w 2021 roku. Festiwal będzie gościł szereg lokalnych 

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

WOLNOŚCI i świętujących różnorodność naszego miasta. 

Czy chciałbyś mieć możliwość przeniesienia pracy swojej grupy na zewnątrz, być może po raz 

pierwszy? 

Czy chciałbyś być częścią lata niespodzianek, które będą się odbywały w mieście w sierpniu 2021? 

Jeśli któryś z powyższych punktów dotyczy Ciebie lub Twojej grupy, z przyjemnością się z Tobą 

skontaktujemy! 

 



FESTIWAL [KREATYWNY] GENERATE wspierany przez Narodowy Fundusz Społeczny 

#KochamCoventry 

Zainspirowany sukcesem programu społecznościowego Royal Shakespeare Company Dell, Coventry 

Miasto Kultury 2021 i teatru Albany w sierpniu 2021 roku zaprezentuje talent i kreatywność 

lokalnych wykonawców na terenach zielonych wokół Ciebie! 

Festiwal będzie się odbywał w sierpniowe weekendy od południa do wieczora. Spodziewamy się, że 

wystąpisz tylko raz w harmonogramie. 

Zaplanowane daty to; 

• Sobota 31 lipca i niedziela 1 sierpnia 

• Sobota 7 sierpnia i niedziela 8 sierpnia 

• Sobota 14 sierpnia i niedziela 15 sierpnia 

• Sobota 21 sierpnia i niedziela 22 sierpnia 

• Sobota 28 sierpnia, niedziela 29 sierpnia i poniedziałek 30 sierpnia (Bank Holiday) 

 

Czego szukamy: 

Festiwal daje grupom doskonałą okazję do wniesienia już ugruntowanego spektaklu lub stworzenia 

czegoś nowego specjalnie dla tego wydarzenia. Program będzie bardzo zróżnicowany, kreatywny i 

dostępny dla wszystkich grup wiekowych. 

Poszukujemy spektakli, które: 

• Opowiedzą na temat WOLNOŚCI 

• Trwać będą łącznie od 20 do 40 minut (może to być na przykład więcej niż jeden utwór taneczny) 

• Są odpowiednie dla widowni rodzinnej 

• Nie obejmują dużych zestawów elementów i wielu rekwizytów 

• Nie wprowadza żadnych zmian kostiumów lub minimalne ich zmiany  

• Wymagają niewiele lub żadnych technologii, na miejscu nie będzie oświetlenia ani generatorów. 

Zapewniony zostanie mały wzmacniacz akustyczny. 

• Nadają się do zabawy na świeżym powietrzu 

W ramach festiwalu dostępna jest ograniczona liczba miejsc na występy. Panel złożony z członków z 

Miasta Kultury, teatru Albany i członków społeczności wybierze grupy / firmy na podstawie 

następujących kryteriów: 

• Zakres grup i formy artystycznej w ramach harmonogramu. Festiwal jest otwarty dla wszystkich i 

chcemy zaprezentować prace przedstawiane z grup różnych środowisk, kultur i nie tylko! 

• Dostępność 

• Opis potencjalnych występów 

• W jaki sposób odpowiada to tematowi WOLNOŚCI 



 

Dostępne dotacje społeczne w wysokości do 1000 funtów na grupę 

Rozumiemy, że COVID-19 stworzył wiele nowych wyzwań dla grup wykonawczych w Coventry i że 

niektóre mogły nie ćwiczyć od marca 2020 roku. Aby wesprzeć Twoją grupę we wzięciu udziału, 

możemy zaoferować małe granty w wysokości do 1000 funtów na każdą osobę. grupa wspierająca 

odnosząca sukcesy w społeczności i grupy artystyczne amatorskie (teatr, występy, chór) wybrane do 

udziału w festiwalu. W ramach wniosku o dofinansowanie zapytamy, jak planujesz wykorzystać 

dotacje. 

Aby się zakwalifikować, grupa musi 

• Posiadać aktualne zamieszkanie w zakresie kodu pocztowego CV, Coventry i Warwickshire 

• Być organizacją non-profit, która nie płaci personelowi (za wyjątkiem dyrektora muzycznego/ 

muzyków) 

• Być istniejącą i ugruntowaną grupą 

Dotacji nie należy wydawać na koszty związane ze zwykłą działalnością grupy. 

Pewne sugestie, w jaki sposób dotacja może Cię wesprzeć; 

• Próby Zoom online (opłacenie subskrypcji zoomu) 

• Kostiumy 

• Ekwipunek 

• Transport na miejsce lub lokalizację 

• Praktycy wspierający występowanie na świeżym powietrzu - np. Trenerzy wokali 

• Ubezpieczenie od Publicznej Odpowiedzialności Cywilnej 

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

• Opłacenie składki członkowskiej w sieciach, takich jak na przykład Sojusz Stowarzyszeń Teatralnych 

Coventry [Coventry Alliance of Theatre Societies] 

Co Miasto Kultury i teatr Albany zapewnia: 

Wszystkie grupy zostaną zatwierdzone do 31 maja 2021 i zakontraktowane do 11 czerwca 2021. 

Prześlemy Ci przykładową Ocenę Ryzyka wraz ze wskazówkami, w jaki sposób należy ją 

przeprowadzić dla Twojego występu. 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości udostępnimy punkt kontaktowy od zaraz do daty 

występu. 

Zapewnimy kierownikowi sceny, technikowi i osobom z przodu pomoc techniczną w opiece nad 

publicznością i udzieleniu Pierwszej Pomocy 

Festiwal ma formę minimalnej technologii, ale zapewnimy mały przenośny system nagłośnienia dla 

grup tanecznych. 



Zespół będzie nagłaśniał Festiwal za pośrednictwem Coventry City of Culture Trust i strony 

internetowej teatru Albany, za pośrednictwem naszej strony społecznościowej i drukiem ulotek 

reklamowych. 

 

Obowiązki Twojej grupy: 

• Przedstawisz Ocenę Ryzyka dla swojego występu (wykorzystując nasz przykład jako wskazówkę). 

• Zapewnisz sobie odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i dostarczysz kopię 

zaświadczenia w wymaganym terminie. 

• Przed występem upewnisz się, że masz odpowiednie licencje na wykorzystywaną muzykę i 

wykonawców dziecięcych. Możemy wesprzeć Cię w tym procesie. 

• Będziesz przestrzegać wszystkich zasad „City of Culture Trust” zgodnie z wymaganiami. 

• Firmy zawsze pozostaną odpowiedzialne za cały swój dobytek. 

• Przedstawienia nie będą dłuższe niż 40 minut, możemy przerwać występy, jeśli przekroczą czas. 

• Miej wzgląd na tych, którzy grają po Tobie i wyjdź tak szybko, jak to możliwe. Twoja umowa będzie 

określać czas, do którego musisz przejść scenę, zwykle jest to 15 minut od zakończenia 

przedstawienia. Zastanów się nad tym, planując to, co chciałbyś zaprezentować na festiwalu. 

• Zapewnij zdjęcie dobrej jakości (min. 1 MB) do 7 czerwca 2021 i kopię 200 słów. Zdjęcie powinno 

przedstawiać aktualną lub niedawną produkcję lub firmę bez tekstu. Może być konieczne przycięcie, 

aby pasowało do szablonów ogłoszeń. 

 

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?  

Chcemy zapewnić równowagę form artystycznych i grup z Coventry i Warwickshire zaangażowanych 

w festiwal, dlatego chcielibyśmy dowiedzieć się więcej o waszej grupie i dlaczego chcielibyście wziąć 

udział w festiwalu. Możesz nam opowiedzieć o sobie: 

• Wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem następującego linku: Formularz 

zgłoszeniowy online LUB 

• Przesłanie nam wersji słownej formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres 

darren.knapton@albanytheatre.co.uk lub pocztą. Dostępne do pobrania tutaj lub na żądanie do 

Darren przez e-mail LUB 

• Udostępnienie wersji wideo lub audio, nie dłuższej niż 4 minuty lub próbki Twojej grupy przesłane 

do nas za pośrednictwem [We Transfer] 

Chcemy, abyś przesłał wszystko, co najbardziej Ci odpowiada i powie nam najwięcej o swojej grupie. 

W maju organizujemy dwa warsztaty – [GENERATE Festival Application Surgeries], podczas których 

będzie można spotkać się z organizatorami i zadać więcej pytań. Odbędą się one: 

Wtorek, 11 maja, 18:00 - 19:00 (online przez Zoom) 

Czwartek, 20 maja, 18:00 - 19:00 (osobiście w teatrze Albany) 

Odwiedź: http://coventry2021.co.uk/generate, aby zarezerwować bilety 

http://coventry2021.co.uk/generate


Kluczowe Daty 

Termin składania wniosków: 24 maja o godzinie 17:00 

Grupy, które zostały zakwalifikowane, zostaną powiadomione do: 31 maja 2021 

Harmonogram Festiwalu zostanie ustalony do: 4 czerwca 2021  

 

Aby porozmawiać o Festiwalu, zadać pytania lub zarezerwować miejsce na Sesji Informacyjnej, 

prosimy o kontakt: Darren Knapton pod numerem 07826 521 729 lub e-mail 

darren.knapton@albanytheatre.co.uk 

 

Dostęp i wsparcie 

Dokładamy wszelkich starań, aby każdy mógł skorzystać z tej możliwości. Porozmawiaj z nami, jeśli 

potrzebujesz dodatkowego wsparcia przy zgłaszaniu się lub wzięciu udziału w festiwalu. Skontaktuj 

się z nami, korzystając z poniższych informacji, aby omówić, w jaki sposób możemy spełnić Twoje 

potrzeby w zakresie wsparcia lub dostosowania. 

Darren Knapton pod numerem 07826 521 729 lub e-mailem darren.knapton@albanytheatre.co.uk 

 

Często Zadawane Pytania 

Nie ma planu zastępczego na wypadek deszczu i jeśli warunki zostaną uznane za niebezpieczne dla 

publiczności lub wykonawców, przedstawienie zostanie odwołane. 

Przestrzeń może być otwarta dla publiczności, dlatego należy być przygotowanym na hałas i 

ewentualne aktywności wokół sceny. 

Widzowie będą siedzieć w oznaczonych „bąbelkach”. 

 

Czy to dobrowolna możliwość? Jest to dobrowolna możliwość do udziału, jednak dysponujemy 

ograniczoną liczbą grantów na wsparcie grup odnoszących sukcesy w przygotowaniach do festiwalu. 

Czy możemy aplikować, jeśli jesteśmy profesjonalną grupą wykonawczą? Ta szansa jest dla grup 

społecznych, amatorskich i młodzieżowych. 

Jaka jest maksymalna wielkość grup, które mogą wziąć udział? Jest to zależne od formy artystycznej 

i będziemy omawiać z Tobą i podejmować decyzje indywidualnie dla każdego przypadku oraz w 

odniesieniu do wytycznych rządowych w czasie Festiwalu. 

Jesteśmy lokalnym zespołem, czy możemy się zgłosić? Będziemy przyglądać się poszczególnym 

grupom muzycznym, jednak na miejscu nie będzie dostępne nagłośnienie inne niż mały system 

nagłaśniający do muzyki dla grup tanecznych. 

Czy będzie nagłośnienie, z którego będzie mogła korzystać nasza grupa? Dostępny będzie mały 

przenośny odtwarzacz muzyki. Prosimy o dostarczenie muzyki na pendrive oznaczonej w kolejności. 

Nie udostępniaj swojej muzyki telefonu ani iPada. 

Czy będą mikrofony, których będzie mogła używać moja grupa? Nie 



Czy w dniu naszego występu na sali będzie szatnia? Ze względu na charakter przestrzeni, na której 

będzie odbywał się festiwal, jest mało prawdopodobne, że będziemy w stanie zapewnić szatnię w 

ciągu dnia. Proszę być przygotowanym na przybycie w kostiumie w dniu występu. 

Czy na miejscu będą toalety? Na miejscu dostępne będą toalety. 

Czy Festiwal będzie dostępny dla mojej rodziny i przyjaciół? Mamy nadzieję, że występy na 

festiwalu kreatywnym [GENERATE] będą wspaniale różnorodne, pełne energii i dostępne dla osób w 

każdym wieku. Festiwal jest bezpłatny, ale biletowany. Zapraszamy na pikniki i przyniesienie 

własnych krzeseł, aby oglądać występy oraz spotkać się z innymi rodzinami uczestniczyć w 

przedstawieniach, a także cieszyć się obecnością na festiwalu. 

Jak duża będzie scena? Około 32 stóp szerokości, 12 stóp głębokości i 1 stopę wysokości. Pojawi się 

również podjazd dla wózków inwalidzkich prowadzący na scenę. 

Nasza grupa nie ma siedziby w Coventry i Warwickshire, czy nadal możemy złożyć wniosek? 

Naszym celem na tegorocznym Festiwalu jest wspieranie i prezentowanie niesamowitego talentu 

grup opartych na kodzie pocztowym CV. 

Jeśli nasza grupa nie zostanie zakwalifikowana, czy są inne sposoby, abyśmy mogli wziąć udział? 

Dążymy do tego, aby ten festiwal mógł trwać w nadchodzących latach. Chcielibyśmy zachować grupy 

w naszej bazie danych, abyśmy mogli poinformować Cię o dalszych możliwościach w przyszłości. 

 

 

Ten program jest częścią #KochamCoventry 

[#LoveCoventry], flagowego programu finansowanego 

przez Fundusz Narodowy Loterii Społecznej [National 

Lottery Community Fund]. 

 


