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     K O M U N I K A T 

   w sprawie 36. Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej 

 

1. W komunikacie Rady Programowej Sejmików o kwalifikacji zespołów na finałowy 

Sejmik w Tarnogrodzie, pisaliśmy że data spotkania nie jest pewna – zależy  od 

postanowienia Prezydenta RP o terminie wyborów parlamentarnych. 

Dzisiaj możemy podać pewną informację: Sejmik Teatrów Wsi Polskiej’19 

odbędzie się w dniach 25 – 27 października 2019 roku. 

Rozważaliśmy termin o tydzień wcześniejszy, ale tarnogrodzcy gospodarze nie mogli 

zapewnić wystarczającej liczby miejsc noclegowych (w tym roku przeważają zespoły 

wieloosobowe). Nie możemy przełożyć na później, bo 16 – 17 listopada br to termin 

kolejnego Festiwalu ZWYKI w Warszawie, a Tarnogród jest miejscem kwalifikacji. 

 

2. Przy sposobności – problem wielkiej wagi, informujemy o nim już teraz, będziemy 

informowali w następnych komunikatach.  

Tegoroczny Sejmik po raz pierwszy zorganizowany będzie poza Tarnogrodzkim 

Ośrodkiem Kultury. Władze miasta uzyskały środki na remont i modernizację, 

terminy realizacji (przetargi, wykonawstwo) są nieubłagane, prace zaczynają się 

niebawem. W tym stanie rzeczy miejscem prezentacji – i w ogóle sejmikowym 

centrum – będzie Szkoła Podstawowa. Występy odbędą się w przystosowanej do 

teatralnych potrzeb Sali gimnastycznej, będą przygotowane garderoby, sala na 

spotkania metodyczne. 

Gospodarze zdecydowali się na wypożyczenie  s c e n y przenośnej. Ma ona wymiary 

10 x 12 m, jest wyposażona w podstawowe oświetlenie, zostanie zapewnione 

nagłośnienie. 

Uprzedzamy o tej sytuacji, bo wiele sejmikowych zespołów występowało w 

Tarnogrodzie wcześniej, z nawet wielokrotnie, jadą więc na Sejmik jak do siebie. 

 

Oczywiście niebawem przekażemy do zespołów bardziej szczegółowe informacje, 

możecie też kierować pytania do Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury. 

Zrobimy wszystko, by było dobrze, ale musicie w tym dopomóc. 

 

     Łączymy serdeczne pozdrowienia 
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