TUTTOTEATRO.COM
PALKINTO - ESITTÄVÄT TAITEET "DANTE CAPPELLETTI" 2014 – 11. editio
PALKINTO TUTTOTEATRO.COM "RENATO NICOLINI" 2014 – 3. editio
Kilpailun säännöt
Kulttuuriyhdistys Tuttoteatro.com perusti vuonna 2004 palkinnon esittäville taiteille nimeltään
"Dante Cappelletti", jonka yhdestoista editio on vuonna 2014. Tähän lisättiin vuonna 2012 uusi
palkinto nimeltään "Renato Nicolini" ja molempia johtaa Mariateresa Surianello.
"Dante Cappelletti" palkinnon myötä Tuttoteatro.com sitoutuu edistämään, levittämään, kehittämään ja
tukemaan sekä esittäviä taiteita ja niiden monipuolisuutta, että eri ilmaisumuotojen tutkimusta ja
kokeilua tuottaen uusia teoksia. Tuomaristo valitsee yksittäisten taiteilijoiden tai ryhmien esitykset.
Taiteilijat ovat täysin vapaita luomisprosessissaan ja ilmaisukeinojensa valitsemisessa.
Eri alojen taiteilijat ovat samanarvoisia (näyttelijät, laulajat, tanssijat, muusikot, kuvataiteilijat), kuten
myös eri taiteen alat (tanssi, musiikki, puhe, kuvataide). Tätä monitieteisyyttä ei välttämättä tarvitse
soveltaa näytös projekteihin, jotka voivat käyttää vaikka yhtä ainoaa ilmaisumuotoa.
Tuttoteatro.com perusti vuonna 2012 palkinnon "Renato Nicolini", jonka kolmas editio on vuonna 2014.
Tuomaristo palkitsee kulttuurihenkilön, joka on ansioitunut kulttuurin ja taiteellisen toiminnan
suunnittelussa, hoidossa ja tukemisessa ja joka työssään uudistaa kulttuuripolitiikkaa.
"Dante Cappelletti" palkinto.
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Kilpailu on Italian, EU: n ja EU: n ulkopuolisille kansalaisille ilman ikärajaa.
Kilpailuun voi osallistua yksittäinen taiteilija tai ryhmä.
Ehdokkailla on täysi vapaus valita genre, ilmaisumuoto ja kieli.
Hakijoita pyydetään esittämään näytöksen luonnos kirjallisesti (enintään kymmenen sivua) ja
taiteilijan tai ryhmän cv, sekä mahdollisesti valokuva- ja videomateriaalia. Kaikki materiaali on
lähetettävä verkossa seuraten rekisteröintiohjeita.
Hankkeiden on oltava julkaisemattomia eikä kuitenkaan esitetty näyttämöllä.
Jos hankkeen tavoitteena on luoda näytös uuden tekstin perusteella, on esitettävä silloin koko
käsikirjoitus.
sivustossa www.tuttoteatro.com hakijoiden on täytettävä ilmoittautumislomake ja lähetettävä se klo
18:00 mennessä 12. tammikuuta 2015. Hakemuslomakkeeseen on liitettävä kaikki tarvittava
lisämateriaali.
Rekisteröintimaksu on 30,00 EUR ja se on maksettava Tuttoteatro.com Associazione culturale:n
posti- tilille n. 50820562. Maksun syyksi on merkittävä protokolla numero, jonka hakija saa kun
rekisteröityy ym. sivulle.
Täyttämällä ja palauttamalla ilmoittautumislomakkeen hakija hyväksyy tämän asetuksen kaikilta
osiltaan.
Tuomaristo valitsee kaikista saapuneista hankkeista korkeintaan kaksikymmentä, neljä niistä
on varattu Suomesta saapuneille hankkeille. Nämä esitetään tutkimus muodossa (enintään 15
minuuttia), Ladispoli – Rooman kaupungin alueella, 13., 14. ja 15. helmikuuta 2015 – Centro d’Arte e
Cultura.
Näistä kahdestakymmenestä semifinalistista, tuomaristo valitsee seitsemän finalistia, joiden
hankkeet esitetään tutkimus muodossa (enintään 20 minuuttia), Roomassa, Teatro Palladium –
Università Roma Tre, 27. ja 28. helmikuuta 2015.
Näistä tuomaristo valitsee voittajan, joka saa palkinnoksi € 3,000.00 hankkeensa tuotantoon.
Palkintojenjakotilaisuuteen tapahtuu 28. helmikuuta 2015.
Tuomareiden päätös on lopullinen.
Voittajan on mainittava kaikissa mainosmateriaaleissa palkittu Tuttoteatro.com" Dante Cappelletti"
Jos finalistit osoittautuvat erityisen vaikuttavilta Kulttuuriyhdistys Tuttoteatro.com edistää heidän
kiertueitaan sekä Italiassa että kansainvälisesti.
Tuomaristo palkitsee kulttuuripersoonallisuuden palkinnolla "Renato Nicolini."
Tuomaristo koostuu jo yhdettätoista kertaa puheenjohtajasta Maria Grazia Ballerini, sekä
seuraavista ammattilaisista: Roberto Canziani, Gianfranco Capitta, Massimo Marino, Laura Novelli,
Attilio Scarpellini, Mariateresa Surianello ja Aggeo Savioli kunniajäsenenä.
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