
О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

О ОДРЖАВАЊУ XXV ТЕАТАР ФЕСТА „ПЕТАР КОЧИЋ“ 2023. 

 

 

XXV Театар фест „Петар Кочић“ 2023. у Бањој Луци биће одржан од 5. до 11. јуна 

2023. године. 

 

 
I    ПРОПОЗИЦИЈЕ  

 
Театар фест „Петар Кочић“ је фестивал који вреднује и промовише врхунска 

достигнућа у позоришној дјелатности, с акцентом на ауторе који стварају на језицима 

јужнословенских народа. 

 

 

II   ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРЕДСТАВА   

 

За учешће у селекцији Фестивала могу се пријавити позоришта, независне позоришне 

групе и представе настале у другим организационим формама позоришне продукције.  

 

Пријављивање се врши путем пријавног листа. Пријаве се подносе до 15. марта 2023. 

године. 

 

Уз пријавни лист доставља се драмски текст (драматизација, адаптација, текст 

изведбе), видео-снимак и пратећи материјали о представи (програмски есеји, 

фотографије, објављене критике и други релевантни текстови). 

 

 

III  СЕЛЕКЦИЈА 

 

Селектор је обавезан да погледа пријављене представе у периоду од 3. јануара 2023. 
до 10. априла 2023. године. Селектор подноси извјештај о селекцији Организационом 
одбору Театар феста на усвајање најкасније до 15. априла 2023. године. 
 
Ради припреме доласка селектора потребно је да позоришта благовремено обавијесте 
организатора Фестивала, Народно позориште Републике Српске,о датуму премијере и 
репризних извођења представе. 

 
Селектор XXV Театар феста „Петар Кочић“ је Слађана Зрнић. 

 
 
 
IV  ЖИРИ 
 
 

Представе оцјењује трочлани стручни жири и доноси одлуку о наградама. 
 
 
 
 
 



 
V    НАГРАДЕ 
 

На Театар фесту „Петар Кочић“ додјељују се сљедеће награде: 
 
Награда за најбољу представу  
Награда за најбољу режију  
Награда за најбољу мушку улогу и 
Награда за најбољу женску улогу 
 
Стручни жири може додијелити и друге награде (драмски текст, сценографија, костим, 
музика, сценски покрет, дизајн свјетла, и др). 
Директор Театар феста, појединачном одлуком, уз сагласност Организационог одбора, 
може одлучити да буду додијељене посебне награде. 
 
 
 
 
ПРИЈАВЕ се достављају на адресу: 
 

Народно позориште Републике Српске, са назнаком 
„Пријава за XXV Театар фест Петар Кочић 2023.“ 
78000 Бања Лука 
Краља Петра I Карађорђевића 78 
 
 

ОБАВЈЕШТЕЊА о датумима извођења пријављених представа достављају се 

на горе наведену адресу и на електронску адресу: 
 

uprava@narodnopozoristers.com (с назнаком: „за Театар фест“) 
 
и 
 
на електронске адресе и телефон селектора: 
 
sladjanazrnic22@gmail.com 
 
(са назнаком:  „Театар фест – за селектора“) 
+387 65 257 284 
 
 
 

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ у форматима doc.и PDF доступан је на званичној 

интернет презентацији: www.np.rs.ba 
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