Gala Premiilor UNITER va avea loc la Craiova. Primăria alocă
500.000 de lei
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Municipiul Craiova va găzdui, în data de 21 septembrie, Gala Premiilor UNITER, din
bugetul local fiind alocată, pentru acest eveniment cultural, suma de 500.000 de lei.

Proiectul va ajunge la vot, joi, în ședința de consiliu local, în referatul de aprobare fiind expuse
avantajele organizării acestui eveniment în municipiul Craiova.
Acțiunea -„eveniment unic pe piața teatrală, devenit brand pentru artişti, publicul larg,
mediile de afaceri şi pentru publicul telespectator, Gala Premiilor Uniter este cel mai
important moment de evaluare şi valorizare într-un cadru festiv a creaţiei teatrale
româneşti contemporane, reper de valoare culturală pentru posibilele investiţii de
imagine ale mediului de afaceri din România”- spun autoritățile locale, „marchează un
moment important pentru craioveni și pentru imaginea orașului”.
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Mai mult, se mai arată în referat, „propunerea de a organiza Gala UNITER la Craiova, în anul
2020, într-un oraș cu o bogată tradiție culturală, renumit pentru numeroasele sale
personalități din domeniul teatral, al cărui teatru (Teatrul Național Marin Sorescu) are o
istorie de 170 de ani și a fost premiat de-a lungul timpului pe toate meridianele lumii, dar
și în orașul care a inițiat primul festival de arta animației din România, organizat exclusiv
în spații neconvenționale (Festivalul Puppets Occupy Street – organizat de Teatrul pentru
copii și tineret Colibri), vine ca o recunoaștere și apreciere a excelenței culturale a
orașului-gazdă”.
Pentru acest eveniment, Primăria Craiova, prin CL Craiova, se obligă să aloce suma de
500.000 de lei, însemnând asigurarea cheltuielilor privind organizare: cheltuieli pentru drepturi
intelectuale (onorarii jurii, regie, scenografie, trofee, momente artistice), prestari servicii si
colaboratori (remuneraţii colaboratori personal tehnic, personal organizare), transport intern şi
internaţional (invitaţi şi participanţi), transferuri - intern (avion, tren, autoturism, microbuz,
autocar etc.), cazare, tipărituri (afişe, caiete program, invitaţii şi plicuri, alte materiale publicitare,
realizare film şi DVD etc.), închirieri de aparatură (închiriere aparatură specifică: instalaţii,
aparatură videoproiecţie, videoproiectoare), acţiuni promoţionale şi de publicitate, cheltuieli de
promovare mass media (presă, TV naţional cultural şi internaţional, radio naţional şi
internaţional), premii.
Totodată, municipalitatea va pune la dispoziția organizatorului (Uniunea Teatrală din România)
spațiul Teatrului de Vară, în perioada 17-22 septembrie, pentru montări tehnice, montări
echipamente televiziune, montare decor și va permite accesul gratuit la Casa Bibescu, în
perioada 16 – 23 septembrie, pentru desfășurarea activităților de organizare a Galei UNITER,
dar și pentru găzduirea evenimentului de COVOR ROȘU din cadrul Galei.
Gala UNITER reprezintă un punct de reper pentru analiza vieţii teatrale din România.
În seara Galei, premiile decise de către Juriul final, dintre nominalizări vor fi: Pentru cel mai bun
spectacol, Pentru cel mai bun regizor, Pentru cel mai bun scenograf, Pentru cel mai bun actor în
rol principal, Pentru cea mai bună actriţă în rol principal, Pentru cel mai bun actor în rol
secundar, Pentru cea mai bună actriţă în rol secundar, Pentru critică teatrală, Pentru debut,
Pentru teatru radiofonic, Pentru teatru TV.
Foto în scop ilustrativ.
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