Wereldfestival van het kindertheater 2020
in Toyama (Japan)
‘The TOYAMA World Festival of Children's Theatre’ in 2020’ zoekt groepen over
heel de wereld. Het festival wil kwaliteitsvolle voorstellingen bieden voor en
door kinderen. (Of kindervoorstellingen waarin volwassenen én kinderen
samenspelen.)
Het Festival wordt georganiseerd door ‘the Executive Committee of The World Festival of Children's
Performing Arts in Toyama’, in samenwerking met de International Amateur Theatre Association
(AITA/IATA).
Het festival vindt plaats in Toyama City van dinsdag 18 tot zaterdag 22 augustus 2020 (5 dagen).
Het doel van het festival is het promoten van culturele uitwisseling op een vriendschappelijke
manier. En dit via allerlei soorten van artistieke performances, seminaries, fora en workshops waarin
de uitgenodigde groepen zich engageren om deel te nemen met zowel de kinderen als hun
begeleiders.
De deelname aan dit festival is beperkt tot groepen die een voorstelling voor kinderen brengen; Er is
een selectie door de uitvoerende commissie van het festival zelf, in nauwe samenwerking met
AITA/IATA.
Elke deelnemende groep wordt verondersteld een kwaliteitsvolle voorstelling te brengen voor en
door kinderen. Of kindervoorstellingen waarin volwassenen én kinderen samenspelen.
De groepen kunnen spelen in hun eigen moedertaal. De lengte van een toneelstuk moet beperkt
blijven tot 40 minuten of minder. Een muziek- of dansvoorstelling mag niet langer zijn dan 10
minuten.
Er is gratis accommodatie voorzien voor de deelnemende groepen (slaapgelegenheid en maaltijden)
tijdens de festivalperiode in Toyama, tot 10 personen per groep. Elke groep wordt verzocht begeleid
te worden door minstens één persoon die vlot Engels of Japans kan praten.
Het transport van en naar de luchthaven wordt geregeld door de festivalcommissie.
De reiskosten zijn voor rekening van de deelnemende groep zelf.
(Amateurkunstengroepen kunnen vaak aanspraak maken op een reistoelage van de overheid voor
deelname aan een internationaal project. Meer hierover lees je op de website van de Vlaamse
overheid, departement Cultuur:
http://www.sociaalcultureel.be/volwassenen/intsamenwerking_intedienen.aspx)
Podiumelementen en rekwisieten die nodig zijn voor de voorstelling moeten vooraf worden
klaargemaakt en meegebracht of getransporteerd naar Toyama. Dit is de verantwoordelijkheid van
de deelnemende groepen zelf. Mits aanvraag vooraf kunnen enkele voor de hand liggende of
eenvoudige rekwisieten worden voorzien, maar dit moet ruimschoots voordien worden aangevraagd
en is afhankelijk van de beschikbaarheid ervan in Japan.
In het theater waar de groep de voorstelling zal brengen wordt technische assistentie voorzien op
aanvraag.

Voor promotionele doeleinden wordt van iedere groep de toestemming gevraagd voor opnames
voor radio/televisie/internet van het geheel of delen van hun voorstelling.
Elke groep moet zo snel mogelijk de gevraagde informatie en documenten voorzien aan de
festivalcommissie. Die antwoorden moeten toekomen in het Engels of in het Japans.
De aanvraag om deel te nemen gebeurt door gebruik te maken van het online aanvraagformulier dat
verkrijgbaar is via de officiële festivalwebsite: http://2020.pat.or.jp
De aanvragen mogen niet later binnenkomen dan 30 september 2019.
De aanvraag moet vergezeld zijn van de volgende documenten:
- een groepsprofiel, met samenvatting van het gespeelde programma
- de ledenlijst
- een videofilm en enkele foto’s van de voorstelling (met Engelse of Japanse vertaling)
Wanneer het om een of andere reden niet mogelijk is in te schrijven via de website, mogen de
documenten ook worden verzonden naar de festivalcommissie, en dit niet later dan 30 september
2019.
De geselecteerde groepen worden op de hoogte gebracht tegen het einde van december 2019.
Elke geselecteerde groep moet binnen de 30 dagen de volgende informatie zenden na de officiële
goedkeuring:
- akkoord voor deelname
- lijst van de deelnemers (met voor elke deelnemer de vermelding van naam, geboortedatum,
geslacht, en diens taak of rol).
- een beschrijving en historiek van de groep (in het Engels of in het Japans)
- eventueel nog meer informatie die wordt gevraagd door de festivalcommissie.
Het festival is niet-competitief en er worden geen prijzen uitgereikt. Het voornaamste doel van het
festival is wederzijdse ontmoeting en vriendschap tussen de deelnemers onderling.
Er worden reviews gemaakt van de voorstellingen en de festivalcommissie zal meetings organiseren
om de voorstellingen te beoordelen en te becommentariëren en te bediscussiëren met de
deelnemende groepen en het aanwezige publiek, kort na het einde van de voorstelling.
Het officiële adres van de festivalcommissie is:
Toyamaken Kyoiku Bunka Kaikan
7-1 Funahashi-Kitamachi
Toyama City
Toyama Prefecture
Japan 930-0096
Tel.: ＋81-76-445-5626
Fax: ＋81-76-442-4635
E-mail: info@pat.or.jp

