
REGULAMENT YOUNG CREATIVE DIRECTORS

 (EDIȚIA 1)

        1 septembrie – 30 octombrie 2016

I. DESPRE CONCURS: 

Asociația Create.Act.Enjoy organizează concursul de proiecte YOUNG CREATIVE DIRECTORS, în 
cadrul programului LUNA CREATIVĂ, desfășurat în perioada septembrie-octombrie 2016 în 
județul Cluj. Proiectul este �nanțat printr-un grant oferit de Primăria și Consiliul Local Cluj-Na-
poca și Com’on Cluj*.

SCOPUL CONCURSULUI 

YOUNG CREATIVE DIRECTORS își propune să promoveze 2 tineri regizori, prin încurajarea 
creaţiei artistice și a inițiativelor inovatoare, experimentale și originale. Vor fi finanțate 2 perfor-
mance-uri care pornesc de la teme actuale, specifice societății contemporane și reprezentative 
pentru dinamica actuală a comunității. Fondul (5000 lei/producție) va fi gestionat de cei 2 
câștigători și va fi folosit exclusiv pentru acoperirea costurilor de producţie, iar publicul va avea 
acces gratuit la evenimente.

CALENDARUL CONCURSULUI

1 – 24 septembrie – depunerea formularelor de concurs

27 septembrie – anunțarea câștigătorilor pe pagina de Facebook și site-ul asociației

28 septembrie – 28 octombrie – realizarea producțiilor

28 – 30 octombrie – prezentarea producțiilor 

REGULAMENT

Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament 
al Concursului (denumit în continuare „Regulamentul”). Regulamentul este disponibil, în mod 
gratuit, oricărei persoane interesate, pe pagina o�cială de Facebook și pe site-ul Asociației 
Create.Act.Enjoy.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modi�ca Regulamentul, cu condiţia anunţării prealabile, 
cu minim una (1) zile lucrătoare înainte de data intrării în vigoare a modi�cărilor.

*Având în vedere faptul că votarea din cadrul Com’on Cluj este încă în derulare, în cazul în care Asociația nu primește grantul Com’on Cluj, își 
asumă responsabilitatea de a acoperi costurile din fonduri proprii.



II. ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS

PARTICIPANȚI ELIGIBILI 

Tineri regizori (studenți în ultimul an sau care au absolvit o facultate de profil (nivel licență sau 
master) în ultimii 3 ani, fără deosebire de cetățenie. 

ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS

Înscrierea în concurs se face prin completarea formularului disponibil pe www.createacten-
joy.com și trimiterea lui, împreună cu CV-ul participantului, până în data de 24 septembrie 2016, 
ora 16. Adresa de mail la care se trimit proiectele este: hello@createactenjoy.com 

DESPRE PROIECT

Proiectele depuse trebuie să aibă în vedere următoarele: 

(1) să pornească de la teme actuale ale societății contemporane (exemple orientative: 
Migrație, Real vs. Virtual, Consumerism, Capitalism, Libertate, Feminism, Interculturalitate, 
Globalizare ș.a. ); 

(2) proiectele propuse pot � re-interpretări originale ale unor texte clasice sau partituri 
proprii, devised theatre, performance-uri/spectacole non-verbale, experimentale, 
work-in-progress, dans contemporan; 

(3) producția �nală nu trebuie să depășească durata de 50-60 de minute; 

(4) producția poate avea maxim 3 actori/performeri în distribuție;

(5) prezentarea cu public va avea loc la THE BOX, spațiul cultural Create.Act.Enjoy.

III. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS

1. Fiecare din participanții câștigători va avea obligația de a realiza producția propusă la 
termenul stabilit în prezentul regulament (deadline 28 octombrie); 

2. Fiecare din participanții câștigători își va realiza echipa de lucru pe proprie răspundere, 
precum și calendarul de lucru, de repetiții, achiziții de producție (în limitele bugetului de 5000 
lei); 

3. Producția va intra în repertoriul curent de spectacole al Create.Act.Enjoy, care va avea 
obligația de a programa și promova reprezentațiile acesteia pe durata unui an, atât la nivel 
local, cât și național; 



4. Asociația Create.Act.Enjoy va oferi echipelor implicate în cele 2 proiecte: (1) spațiu de 
repetiție, de reprezentație și suport tehnic (2) promovare în presa scrisă și online și pe toate 
canalele media de care dispune; (3) acoperirea costurilor de producție în proporție de 100% (în 
limita a 5000 lei). 

IV. CAZARE, MASĂ ȘI TRANSPORT

Asociația Create.Act.Enjoy nu are obligația de a acoperi cazarea, masa și transportul 
persoanelor care nu au domiciliul în orașul Cluj-Napoca. 

V. CONTACT

Pentru mai multe informații și clari�cări, ne puteți contacta la adresa hello@createacten-
joy.com 


