
REGULAMIN 
Sceny Nowej Dramaturgii (SND) 2020

LETNIA REZYDENCJA LITERACKA 

1. Inicjatorem i  organizatorem wszystkich działań w ramach Sceny Nowej  Dramaturgii  jest
Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, ul. Sokoła 7, 35-010 Rzeszów, www.teatr-
rzeszow.pl 

2. Scena Nowej Dramaturgii to platforma działająca przy Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w
Rzeszowie,  skupiona  na  współczesnych  metodach  tworzenia  zdarzeń  teatralnych,  dla
których punktem wyjścia jest słowo pisane. SND kierowana jest do pisarzy, dramaturżek,
poetów, scenarzystek oraz reporterów zainteresowanych pisaniem dla teatru, oraz do reży-
serów i reżyserek teatralnych. Celem platformy jest stworzenie warunków do wspólnego
poszukiwania  nowoczesnych  środków  literackiego  wyrazu  we  współczesnej  realizacji
scenicznej.

3.  Letnia Rezydencja Literacka odbędzie się w Rzeszowie poza sezonem repertuarowym i
potrwa od jednego do dwóch miesięcy. 
Wybór uczestników i/lub uczestniczek odbędzie się na podstawie przedstawionego dorobku
pisarskiego, nadesłanego pomysłu na dramat w formie konspektu, oraz jednej napisanej
sceny dramatu (do pięciu stron znormalizowanego tekstu). 

4. W trakcie rezydencji odbędą się konsultacje script doctorskie i reżyserskie, na zakończenie
powstały  tekst  ma szansę  na  realizację  w  formie  czytania  performatywnego,  instalacji
teatralnej bądź słuchowiska.

5. Biorącym udział w letniej rezydencji literackiej teatr gwarantuje nocleg i honorarium. 
6. Zgłoszenie na Letnią Rezydencję Teatralną (zawartość):

a. dane osobowe
b. aktualny biogram 
c. wypełniony formularz zgłoszeniowy
d. konspekt dramatu
e. jedną poglądową scenę (do 5 stron znormalizowanego tekstu)
f. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z

udziałem w SND.
7. Zgłoszenia należy przesyłać na adres snd@teatr-rzeszow.pl z dopiskiem SND Letnia Rezy-

dencja Literacka. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 22.03.2020 o północy.
8. Jeden z tekstów powstałych w ramach działań Sceny Nowej Dramaturgii zostanie wystaw-

iony na scenie Teatru im. Siemaszkowej w Rzeszowie.
9. Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie zastrzega sobie prawo do pierwszej realizacji

wszystkich tekstów powstałych w ramach SND w wybranej przez siebie formie i czasie.
10. Wysłanie zgłoszenia do udziału w SND oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego

regulaminu.
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