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Turneele	de	la	țară	nu	sunt	o	ideea	nouă.	De	secole	muzicienii,	povestitorii,	acrobații	și	actorii	au	hoinărit	pe	
străzile	Europei	în	căutarea	de	publicuri	plătitoare,	aducând	știri	și	noutăți,	emoții	și	controverse,	înainte	de	
a	pleca	(sau	a	fugi)	spre	următorul	sat.	Dar	modelul	turneelor	de	la	țară	dezvoltat	în	Marea	Britanie	din	1980	
încoace	e	altceva	pentru	că,	poate	pentru	prima	dată,	a	oferit	publicurilor	puterea	reală	de	a	alege	ce	noutăți,	
emoții	 sau	controverse	 vor.	Proiecte	 în	Țara	Galilor,	 Lincolnshire	 și	 alte	districte	 rurale	au	 fost	 construite	
independent	 și	 cu	 metode	 ușor	 diferite	 de	 lucru,	 	 dar	 toate	 și-au	 propus	 să	 lege	 artiști	 profesioniști	 cu	
producători	amatori.	
	
	Producătorii	erau	comitete	de	gestionare	al	spațiului	cultural	al	comunității	sau	câteodată	persoane	energice.	
Au	susținut	teatrul,	muzica	și	spectacolele	pentru	copii	în	locurile	în	care	trăiau	și	munceau.	Și-au	asumat	riscul	
financiar	cunoscând	importanța	vânzării	biletelor.	Și-au	asumat	și	alte	riscuri,	aducând	artiști	inovatori,	chiar	
curajoși	 în	 comunităților	 lor	 și	 convingând	 prieteni	 și	 vecini	 să-și	 deschidă	 mințile	 spre	 experiențe	
neașteptate.	 Și	 și-au	deschis	 casele	 și	 inimile,	 cazând	actori	 în	 camerele	 libere	 și	 arătându-le	 ce	 înseamnă	
ospitalitatea	la	țară.	Artiștii	au	răspuns	generos,	creând	spectacole	mai	bune,	răspunzând	culturii	și	grijilor	
oamenilor	de	la	țară.	Dealungul	timpului,	ceea	ce	a	rezultat	a	fost	nu	doar	un	circuit	rural	de	turnee,	ci	a	nouă	
formă	 de	 artă	 și	 un	 nou	 tip	 de	 public,	 cărora	 intimitatea	 sălii	 -	 acel	 spațiu	 comun	 în	 care	 oamenii	 și-au	
împărtășit	poveștii	de	milenii	-	le-a	oferit	experiențe	unice,	de	negăsit	altundeva.		
	 	
Creativitatea,	 grija	 și	 norocul	 au	 dus	 la	 apariția	 unui	 sistem	 extrem	 de	 eficient	 care	 include	 oameni	 care	
locuiesc	la	țară	sau	în	locuri	îndepărtate	de	viața	culturală	a	unei	națiuni.	Incluziunea	este	atât	de	validă	pentru	
că	se	bazează	pe	egalitate	reală	între	actori	profesioniști	și	amatori.	Perfomerul,	producătorul	și	-	nu	trebuie	
uitată	-	rețeaua	de	turnee	care	îi	aduce	împreună,	au	roluri	diferite	și	complementare.	Își	împart	puterea	și	
recunoașterea:	fiecare	depinde	de	celălalt.	Ca	rezultat,	turneele	de	la	țară	nu	s-au	bazat	niciodată	pe		‘livrare’,	
după	cum	i	se	spune	în	limbajul	trivial	adesea	folosit	de	factorii	de	decizie	politici.	E	o	formă	de	co-creere,	nu	
a	artei	(sau	cel	puțin	nu	în	mod	direct)	ci	a	experiențelor	pe	care	oamenii	le	trăiesc	prin	intermediul	artei.		
	 	
Cu	ani	în	urmă,	când	am	cercetat	pentru	prima	dată	turneele	la	țară,	am	fost	uluit	să	descopăr	cât	de	profund	
pot	afecta	aceste	spectacole	viața	unei	comunități	rurale.	Se	 întâmplă	mai	ales	nu	din	cauza	artei	care	este	
împărtășită,	 ci	 a	modului	 în	 care	 este	 împărtășită;	 toate	 conversațiile,	 reflexiile,	 planuirea,	 organizarea	 și	
convingerea	de	care	depinde	un	astfel	de	spectacol	și	experiența	împărtășită	care	devine	o	parte	a	memoriei	
comune.	
	
Părea	evident	că	modelul	turneelor	la	țară	conține	lecții	seriose	pentru	întregul	sector	cultural	finanțat	public	
și	este	dezamăgitor	că	valoarea	sa	distinctă	nu	este	apreciată	decât	pe	alocuri.	În	aceste	vremuri	nesigure,	
schimbătoare,	nevoia	de	a	reflecta	și	învăța	din	această	muncă	depusă	pentru	cultură	nici	n-ar	putea	fi	mai	
mare.	
	
	
François	Matarasso	
Artist	comunitar	și	autor	al	volumul	Arta	neliniștită	(2019
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Despre	RIOTE	
RIOTE	este	o	adunare	de	companii	teatrale	
europene,	producători	și	realizatori	de	film	care	
sunt	pasionați	de	spectacolele	din	zone	rurale	și	în	
aer	liber.	

Noi	cercetăm	diferite	stiluri	de	teatru	care	pot	
surprinde,	provoca	și	comunica	intim	cu	viețile	
oamenilor.	Suntem	interesați	de	potențialul	
teatrului	stradal	de	a	ajunge	la	publicuri	noi	
formate	nu	neapărat	din	publicuri	de	teatru.	

Marea	Britanie	are	o	rețea	de	turnee	la	țară	care	
este	o	inițiativă	națională	dezvoltată	în	ultimii	40	de	
ani.	E	nevoie	de	performanțe	strălucitoare	pentru	a	
activa	comunităși	cu	ajutorul	localnicilor.	Marea	
Britanie	este	una	dintre	puținele	țări	care	
beneficiază	de	o	astfel	de	rețea	și	noi,	la	RIOTE,	
vrem	să	creeăm	una	care	să	se	întindă	pe	tot	
teritoriul	Europei.	

Șapte	companii	din	Ungaria,	Italia,	România,	
Slovenia	și	Marea	Britanie	au	creat	Rural	Inclusive	
Outdoor	Theatre	Education	(RIOTE	-	Educația	prin	
Teatru	Inclusiv	la	țară	și	în	aer	liber).	Finanțată	prin	
Erasmus+,	RIOTE2	reprezintă	a	doua	jumătate	a	

unui	proiect	de	trei	ani	care	adună	laolaltă	
companiile	într-un	program	de	împărtășire	a	
abilităților	pentru	a	învăța	noi	abordări.	Se	pune,	de	
asemenea,	accent	pe	dezvoltarea	unui	sistem	de	
turnee	la	țară	specific	Ungariei	și	României.	

Parteneri	în	proiect	sunt	Broken	
Spectacles/Dartington	Arts	(UK),	Control	Studio	
Association	(HU),	Kud	Ljud	(SI),	Shoshin	Theatre	
(RO),	Teatro	Tascabile	di	Bergamo	(IT),	Take	Art	
(UK),	Utca-Szak	(HU).	

Site-ul	RIOTE	conține	și	alte	articole	utile	și	
documente,	de	exemplu	Să	ne	mutăm	în	stradă,	un	
ghid	pentru	înțelegerea	și	construcția	de	spectacole	
în	spații	publice	scris	de	partenerul	RIOTE	Kud	Ljud	
din	Slovenia.	De	asemenea	în	cadrul	acestui	proiect	
s-au	produs	trei	filme	documentare	de	către	
Control	Studio	Association,	Ungaria.	Vizitați	
www.riote.org	
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Manualul	
turneelor	la	
țară			
	
PENTRU	ORGANIZAȚII	
CULTURALE	EUROPENE	&	
ANTREPRENORI	DIN	UNGARIA	

&	ROMÂNIA	
Un	ghid	pentru	crearea	unei	rețele	de	
turnee	la	țară	în	partea	dumneavostră	de	
Europa.		

INTRODUCERE	

Acest	manual	a	fost	realizat	de	către	Take	Art	pentru	
proiectul	 RIOTE.	 Lucrând	 cu	 doi	 dintre	 partenerii	
noștri,	 Teatrul	 Shoshin	 din	 România	 și	 Control	
Studio	Association	din	Ungaria,	manualul	a	fost	scris	
în	mod	expres	pentru	oameni	și	organizații	culturale	
care	își	doresc	să	creeze	un	model	de	turnee	la	țară	
în	zona	lor.		

Înființat	în	1987	ca	o	rețea	de	turnee	la	țară	din	sud-
vestul	Angliei,	organizația	Take	Art	este	onorată	să-
și	 împărtășească	 expertiza	 în	 munca	 bazată	 pe	
comunități	 și	 cunoștințele	 în	materie	 de	 turnee	 în	
mediul	rural.	

Take	Art	crede	că:		

	“Arta	este	indispensabilă;	arta	este	parte	a	vieții	
noastre;	arta	ne	îmbogățește;	arta	este	parte	a	unui	
proces	educativ.	Noi	credem	că	suntem	ființe	mai	

sărace	fără	artă.”		

Scopul	acestui	manual	este:		
• Să	 furnizeze	 un	 cadru	 rețelei	 de	 turnee	 la	

țară	existente	în	Anglia;	
• Să	 funcționeze	 ca	 un	 ghid	 practic	 util	

organizațiilor	 care	 își	 doresc	 să	 creeze	 un	
sistem	de	turnee	în	mediul	rural.	

	

“Munca	bazată	pe	comunitate	este	printre	cele	mai	
emoționante	și	inovative	domenii	din	practica	

artelor	contemporane.	Amestecul	său	unic	de	rutină	
și	magie	depinde,	de	cele	mai	multe	ori,	de	

angajamentul	și	imaginația	practicienilor	locali,	
companiilor	teatrale	și	ale	celor	angajați	în	

dezvoltarea	unor	astfel	de	proiecte.”	

François	Matarasso	

Acest	manual	începe	cu	un	glosar	de	cuvinte	utilizate	
în	turneele	de	la	țară	din	Anglia,	alături	de	defințiile	
lor.		

Acest	manual	oferă	 ‘ingredientele	esențiale’	pentru	
turneele	 la	 țară,	 întrebările	 la	 care	 trebuie	 să	
răspundeți	pentru	a	 începe	un	astfel	de	demers	 și,	
utilizând	Take	Art	ca	model,	oferă	o	perspectivă	utilă	
atât	 asupra	modalității	 de	 înființare	 a	 unei	 agenții	
cât	 și	 asupra	 felului	 în	 care	 se	 poate	 desfășura	
activitatea	artistică.		

În	sfârșit,	manualul	schițează	o	istorie	a	turneelor	la	
țară	 și	 descrie	 cum	 au	 devenit	 acestea	 o	 parte	
importantă	 și	 prosperă	 a	 sectorului	 artistic	 din	
Marea	Britanie.	

Manualul	a	fost	tradus	în	limba	maghiară	și	în	limba	
română	și	este	disponibil	pentru	descărcare,	atât	în	
întregime	 cât	 și	 capitol	 de	 capitol	 pe	 pagina	
www.riote.org	
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CÂTE	PUȚIN	DESPRE	AUTORI		

Sarah	Peterkin	și	Ralph	Lister	au	lucrat	pentru	Take	
Art	 pentru	 mulți	 ani.	 Take	 Art	 face	 parte	 din	
portofoliul	 național	 de	 organizații	 artistice	 al	
Consiliului	Artelor	din	Anglia	(Arts	Council	England	
-	ACE).	Fondată	în	1987	în	Somerset,	Marea	Britanie,	
organizația	 oferă	 oportunități	 pentru	 persoane	 de	
toate	vârstele	și	cu	orice	abilități	de	a	experimenta,	
participa	și	lucra	în	domeniul	artelor.	Take	Art	este	
una	dintre	cele	mai	importante	organizații	de	turnee	
la	 țară	 din	 Marea	 Britanie,	 derulând	 proiecte	 pe	
întinderea	unui	întreg	județ,	care	se	concentrează	pe	
sprijinirea	 producătorilor	 voluntari,	 artiștilor,	
copiilor,	tinerilor	și	comunităților.	

Sarah	 Peterkin,	 Directorul	 Turneelor	 la	 Țară	 de	 la	
Take	 Art,	 conduce	 programul	 turneelor	 în	 mediul	
rural	 din	 Somerset	 din	 1996.	 Ea	 are	 o	 experiență	
bogată	 în	 dezvoltarea	 de	 comunități,	 reducând	
distranța	 dintre	 artiști,	 companii	 și	 producători	
voluntari	pentru	a	duce	unele	dintre	cele	mai	bune	
producții	 existente	 în	 comunități	 rurale	 mici	 care	
altfel	nu	ar	putea	să	trăiască	astfel	de	experiențe.		

	

	 “Take	Art	este	încântată	că	a	fost	invitată	
prin	intermediul	proiectului	RIOTE		 să	își	

împărtășească	expertiza	în	acest	domeniu.	Prin	
intermediul	parteneriatului	cu	Asociația	Control	

Studio	din	Budapesta,	Ungaria	și	Teatrul	Shoshin	din	
Cluj	Napoca,	România,	sperăm	ca	acest	manual	să	

inspire	asociațiile	culturale	și	antreprenorii	să	
testeze	turneele	la	țară	în	propriile	lor	zone.”			

	

Co-autor	și	Directorul	Executiv,	Ralph	Lister	a	lucrat	
în	 cadrul	 Take	 Art	 de	 la	 începuturile	 asociației	 în	
1989.	 Sub	 conducerea	 lui	 Ralph,	 organizația	 s-a	
dezvoltat	 de	 la	 o	 mică	 agenție	 organizatoare	 de	
turnee	 în	 mediul	 rural	 într-o	 organizație	
multifațetată	 de	 dezvoltare	 a	 artelor	 care	 lucrează	
local,	național	și	internațional.	

	

	

		 	 “Suntem	nerăbdători	să	organizăm	o	
rețea	de	turnee	la	țară	la	nivel	european	prin	

intermediul	muncii	noastre	finanțate	european.”	

Introducerea	 partenerului	 nostru	 din	
Romania	

Asociația	Teatrală	Shoshin,	din	Cluj	Napoca,	România,	
este	implicată	în	crearea,	dezvoltarea	și	susținerea	de	
proiecte	 artistice,	 pedagogice	 și	 sociale,	 cu	 accent	
special	 pe	 colaborarea	 internațională.	 Pe	 lângă	
dezvoltarea	 propriilor	 sale	 creații	 artistice,	 Shoshin	
dorește	să	acționeze	ca	o	umbrelă	sub	auspiciile	căreia	
oameni	 de	 diferite	 specialități	 se	 pot	 aduna	 și	 crea	
activități	care	se	află	la	limita	teatrului	cu	alte	forme	
de	artă,	ținând	cont	întotdeauna	de	aspectul	uman,	de	
paradigma	simplității	și	a	deschiderii.	

	

Declarația	din	partea	Shoshin:	

“În	România	avem	multe	teatre	naționale	și	de	stat,	
precum	și	teatre	finanțate	de	consiliile	locale,	cu	alte	
cuvinte:	teatre	subvenționate.	Câte	un	astfel	de	teatru	
se	regăsește	în	fiecare	oraș	important	sau	orășel,	dar	
peisajul	 independent	 și	 alternativ	 nu	 este	 suficient	
dezvoltat.	 De	 asemenea,	 infrastructura	 țării	 este	
foarte	 slab	 dezvoltată,	 fără	 rețele	 eficiente	 de	
transport.	 Asta	 înseamnă	 că	 majoritatea	 zonelor	
rurale	sunt	izolate	de	centrele	culturale	ale	orașelor	și	
este	 imposibil	 ca	 acestea	 să	 găzduiască	 și/sau	 să	
producă	activități	artistice	de	teatru,	dans	etc.	Sfera	
teatrală	 are	 nevoie	 de	 mai	 multă	 diversitate	 și	 de	
conexiuni	reale	cu	publicul,	artiștii	au	nevoie	de	mai	
multe	posibilități	de	a	se	dezvolta,	iar	zonele	rurale	au	
nevoie	de	 îmbunătățiri,	mai	mult	acces	 la	cultură	și	
artă.	Odată	cu	crearea	unei	rețele	de	turnee	în	mediul	
rural	în	zona	noastră,	pe	termen	lung	aceste	nevoi	pot	
fi	satisfăcute.	Fiind	o	asociație	care	(parțial)	dorește	
să	lucreze	ca	o	organizație	umbrelă	pentru	a	dezvolta	
o	conexiune	mai	profundă	cu	publicul,	această	rețea	
va	 fi	o	oportunitate	 excelentă	pentru	a	 servi	acestei	
nevoi.	
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Sistemul	 turneelor	 rurale	 a	 existat,	 într-un	 fel,	 în	
România	 până	 la	 mijlocul	 anilor	 '90,	 deoarece	 mai	
ales	în	comunism,	toate	aceste	teatre	de	stat	efectuau	
deplasări	 și	 turnee	 cu	 diferite	 spectacole	 în	 multe	
dintre	satele	din	 împrejurimile	 lor.	 Însă,	după	ce	s-a	
instalat	”democrația”	și	piața	s-a	deschis,	teatrele	au	
început	să	privească	din	ce	în	ce	mai	mult	către	marile	
festivaluri	 și	 să	 producă	 mai	 multe	 evenimente	
artistice	”de	înaltă	clasă”,	așa	încât	tradiția	de	a	duce	
teatrul	în	sate	a	dispărut	practic	complet.	Excepție	fac	
spectacolele	de	divertisment	de	calitate	foarte	slabă	și	
îndoielnică,	 care	 practic	 se	 hrănesc	 din	 turneele	 la	
sate,	 deoarece	 acest	 sector	 este	 complet	 gol	 și	
abandonat.”	

Csongor	Köllő	&	Kincső	Veres	

Introducerea	 partenerului	 nostru	 din	
Ungaria	

Asociația	Control	Studio	este	o	organizație	mică	de	
artă	 comunitară	 și	 educația	 adulților	 din	
Dunaszekcső,	în	sudul	Ungariei,	provincia	Baranya.	
Pentru	 mai	 multe	 detalii,	 consultați	 site-ul:	
www.controlstudio.hu/en.	 Scopul	 nostru	 este	 să	
sprijinim	tinerii	care	trăiesc	sau	studiază	în	regiune	
prin	 diferite	 programe,	 festivaluri,	 traininguri,	
proiecții	de	film	și	alte	întâlniri	profesionale.	

Declarația	din	partea	Control:	

“În	Ungaria	există	teatre	de	stat	în	aproape	fiecare		

	

capitală	de	județ.	Turneele	la	țară	au	existat	în	țările	
socialiste	 înainte	 de	 '89.	 În	 Ungaria	 acestea	 se	
numeau	"tájolás”	-	"străbaterea	peisajului”.	Teatrele	
de	stat	erau	obligate	să	efectueze	turnee	în	regiunea	
lor	și	să	viziteze	satele	mici.	Acest	lucru	nu	le-a	plăcut	
actorilor	(nu	era	o	muncă	de	prestigiu),	 iar	publicul	
era	 organizat	 de	 instituții	 (școli,	 municipalități)	
pentru	 a	 participa	 la	 aceste	 programe.	 După	 1990,	
teatrele	 de	 stat	 nu	 au	 mai	 fost	 obligate	 să	
îndeplinească	 această	 sarcină,	 cu	 toate	 acestea,	
această	politică	există	și	astăzi,	iar	unele	dintre	teatre	
se	ocupă	în	continuare	de	turnee	în	regiunea	lor	într-
o	oarecare	măsură.	

O	 rețea	 de	 turnee	 în	 mediul	 rural	 ar	 putea	 susține	
această	lipsă	de	ofertă	culturală	din	satele	mici.	Pe	de	
altă	parte,	eu	am	viziunea	unei	rețele	care	să	aibă	și	
alte	 caracteristici.	 De	 100	 de	 ani,	 istoricii	 teatrului	
maghiar	 se	 plâng:	 De	 ce	 această	 profesie	 este	
dominată	 în	 țara	noastră	de	un	 singur	 fel	de	a	 face	
teatru?	De	ce	 în	Ungaria	 ,față	de	alte	țări	europene,	
singura	 modalitate	 de	 a	 aborda	 teatru	 este	 una	
bazată	 pe	 dramă,	 a	 realismului	 psihologic,	 cu	
interpretarea	convențională	a	”firescului”?	

În	 interpretarea	 mea,	 acesta	 este	 un	 deficit	 al	
democrației,	 în	 sensul	 lipsei	 de	 diversitate.	 Un	 nou	
sistem,	 cum	 ar	 fi	 o	 rețea	 de	 turnee	 rurale,	 oferă	
posibilitatea	 unei	 alternative	 reale	 pentru	 artiștii	
teatrali".	

Géza	Pinter
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GLOSAR	TERMINOLOGIC	AL	TURNEELOR	LA	ȚARĂ	DIN	MAREA	BRITANIE		

 

Procesul	educativ,	matur,	prin	care	indivizii	obțin,	își	îmbunătățesc	și	își	mențin	aptitudinile,	
cunoștințele,	uneltele	și	alte	resurse	necesare	pentru	a	deveni	producători	voluntari	
competenți	de	turnee	la	țară.		 

 

Profesioniști	angajați	să	dezvolte	inițiative	artistice;	oameni	care	oferă	circumstanțe,	
finanțări	și	logistică	pentru	ca	procesul	creativ	să	crească;	oameni	cărora	le	pasă	de	
comunități	dar	și	de	artele	perfomantive	live;	oameni	care	fac	ca	lucrurile	să	se	întâmple.	 

 a	alcătui,	cu	grijă	și	cunoaștere,	un	program	de	muncă	la	turnee	care	să	fie	atrăgător	pentru	
producătorii	voluntari	din	mediul	rural 

 
O	broșură	anuală,	curatoriată	de	coordonatorul	asociației	turneelor	la	țară,	care	oferă	
producătorilor	voluntari	informații	despre	toate	spectacolele	care	se	pot	prezenta	în	
turneu,	alătuiri	de	detaliile	tehnice,	costuri		și	informații	de	culise	despre	cum	funcționează	
programul 

 a	stabili	o	legătură	cu	o	asociație	care	se	ocupă	cu	turneele	la	țară,	a	alege	un	spectacol	din	
broșură,	a-l	publicita,	a	vinde	bilete,	a	găzdui	întregul	eveniment	din	seara	respectivă. 

 

Persoanele	locale	(neplătite)		care	țin	legătura	cu	coordonatorul	asociației	în	ceea	ce	
privește	toate		aspectele	promovării	spectacolului	ales	pentru	a	fi	reprezentat	în	sala	de	
evenimente	locală.	E	foarte	important	ca	aceste	persoane	să	fie:	respectate	și	plăcute	în	
comunitatea	lor;	să	aibă	ambiția	de	a	promova	spectacole	profesioniste	pentru	a	crește	la	
nivel	individual	și	de	grup;	sunt	realiste	în	raport	cu	timpul	pe	care	va	fi	necesar	să-l	dedice	
promovării	fiecărui	spectacol.	Ar	fi	util	să	aibă	conexiuni	cu	spațiul	local	de	desfășurare	a	
evenimentului.	 

 Localități	din	afara	orașelor	în	care	există	o	penurie	de	evenimente	culturale	și	grijă	în	
acest	sens,	de	multe	ori	cu	legături	proaste	cu	transportul	în	comun 

 

O	inițiativă	foarte	specifică	condusă	de	un	‘antreprenor	cultural’	sau	un	coordonator	
artistic	profesionist	care	lucrează	cu	producătorii	voluntari	să	producă	spectacole	
accesibile	financiar	și	memorabile	în	propriile	spații	nededicate	unor	astfel	de	evenimente.	
O	asociație	de	turnee	la	țară	se	bazează	pe	formarea	unor	rețele	importante:	rețele	de	
producători	voluntari;	rețele	de	asociații	culturale	și	artiști;	rețele	cu	alte	agenții	culturale	
de	turnee	la	țară	din	regiunea	lor	sau	din	țara	lor.	 

 

O	rețea	de	turnee	la	țară	este	(a)	numele	colectiv	dat	tuturor	producătorilor	care	aparțin	
de	jurisdicția	unei	singure	agenții	și	(b)	numele	colectiv	dat	acelor	agenții	de	pe	teritorul	
Marii	Britanii	care	sunt	legate	între	ele	la	nivel	național. 

 Un	spațiu	în	care	localnicii	se	pot	aduna,	de	exemplu	o	comunitate,	o	biserică	sau	un	cămin	
cultural,	sala	festivă	a	unei	școli,	etc,	de	regulă	condusă	de	un	grup	de	voluntari	localnici 

 

În	zona	Somerset	din	Maria	Britanie,	de	exemplu,	există	300	de	sate	care	sunt	așezări	
rurale	mici	cu	o	populație	între	300	și	6000	de	oameni.	La	orice	așezare		cu	peste	6000	
de	locuitori	ne	vom	referi	ca	la	o	comună.	Orașele	sunt	definite	ca	așezări	mari,	
reședințe	de	județ	sau	municipii,	având	de	regulă	o	catedrală.	Somerset	este	o	zonă	cu	
preponderență	rurală,	având	un	singur	orășel. 
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CAPITOLUL	ÎNTÂI:		
CONTEXT	
	

CE	E	O	REȚEA		DE	TURNEE	LA	ȚARĂ?	
-------------	
DE	CE	SĂ	CREĂM	O	ASTFEL	DE	
REȚEA?	
-------------	
CUM	AR	PUTEA	FUNCȚIONA	ÎN	
UNGARIA	&	ROMÂNIA?	

	

	

	

	

CE	E	O	REȚEA	DE	TURNEE	LA	ȚARĂ?	

La	modul	cel	mai	simplu	o	rețea	de	turnee	la	țară	în	
Anglia	poate	fi	descrisă	ca	o	serie	de	spații	fizice	care	
sunt	conectate	între	ele	de	o	agenție	coordonatoare,	
într-o	 zonă	 geografică	 definită.	 Aceste	 spații	 fizice	
pot	fi	săli	festive,	biserici,	școli,	spații	exterioare	sau	
ocazionalele	 teatre	 de	 la	 țară	 conduse	 pe	 bază	 de	
voluntariat.	 Agenția	 coordonatoare	 poate	 fi	
constituită	 din	 departamentul	 cultural	 al	 unui	
consiliu	local,	o	asociație	culturală	independentă,	o	
companie	 sau	 un	 antrepenor	 cultural	 individual		
care	are	interesul	și	puterea	financiară	de	a	dezvolta	
o	astfel	de	rețea.	

	

Coordonatorul	asociației	curatoriază	un	program	de	
evenimente	 artistice	 profesioniste	 deplasabile	 (de	
ex.	teatru,	dans,	muzică,	recital,	circ	etc.)	și	ofertează	
aceste	evenimente	unei	rețele	formate	din	voluntari	
locali	 selectați	 cu	 atenție,	 care	 au	 ambiția	 de	 a	
promova	 spectacole	 de	 calitate	 superioară	 în	
mijlocul	propriilor	comunități.		
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DE	CE	SĂ	CREĂM	O	ASTFEL	DE	REȚEA?	
Infrastructura	de	 turnee	pentru	 artiști	 și	 companii	
de	 spectacole	 din	 zonele	 rurale	 ale	 Europei	 s-ar	
putea	 să	nu	 fie	 bine	dezvoltată,	 dar	 acesta	 este	un	
aspect	 ce	 evident	 variază	 de	 la	 țară	 la	 țară.	 Prin	
infrastructură	de	turnee	înțelegem	o	serie	de	teatre	
echipate	 tehnic	 sau	 spații	 culturale	 cu	 resurse	 de	
personal	 antrenat	 care	 curatoriază	 și	 produc	 un	
repertoriu	complet	de	evenimente	artistice.	O	astfel	
de	infrastructură	există	în	majoritatea	comunelor	și	
orașelor	 din	 Marea	 Britanie,	 facilitând	 astfel	
organizarea	 de	 către	 companii	 a	 unor	 turnee	
regionale	sau	naționale.	

Totuși,	 în	 zonele	 rurale	 din	 Marea	 Britanie,	 acest	
lucru	înseamnă,	inevitabil,	că	oportunitățile	pe	care	
le	au	companiile	artistice	care	își	doresc	turnee,	pot	
fi	problematice.	În	plus	oamenii	și	comunitățile	din	
zonele	 rurale	 nu	 au	 acces	 geografic	 la	 evenimente	
artistice	de	o	calitate	ridicată	 și	 sunt,	prin	urmare,	
dezavantajate	cultural.	Acest	 lucru	este	valabil	mai	
ales	dacă	o	comunitate	nu	are	legături	bune	și	ieftine	
la	rețeaua	de	transport	înspre	teatrele	profesioniste	
din	orașe.	

Acest	 lucru	 nu	 e	 drept.	 Este	 o	 problemă	politică	 a	
acelor	 identități	 guvernamentale	 care	 adoptă	 un	
program	 cultural	 prin	 care	 își	 propun	 să	 asigure	
accesul	 populației	 din	 mediul	 rural	 la	 activități	
culturale	de	calitate.	Înseamnă	că	tinerii	și	copiii	care		

	
trăiesc	 în	 astfel	 de	 zone,	 publicurile	 viitoare	 și	
actuale	 ale	 artelor,	 nu	 sunt	 introduși	 în	 magia	 și	
răsfățul	 imaginar	 pe	 care	 îl	 oferă	 spectacolul	 live.	
Înseamnă	că	unui	nou	potențial	public	îi	este	refuzat	
accesul	 la	 artele	 perfomative	 profesioniste	 și	
beneficiile	economice	ale	turneelor	într-un	areal	mai	
larg	nu	sunt	 capitalizate.	Crearea	unei	 ‘asociații	de	
turnee	 la	 țară’	 poate	 ajuta	 la	 restabilirea	 acestei	
balanțe.	

	

“Orice	persoană	are	dreptul	de	a	lua	parte	în	mod	liber	la	
viaţa	culturală	a	comunității,	de	a	se	bucura	de	artă	şi	de	

a	participa	la	progresul	ştiinţific	şi	la	binefacerile	lui.”	

Articolul	27,	Declarația	Universală	a	Drepturilor	
Omului			

	

	

În	 rezumat:	 în	 centrul	 succesului	 stă	 înțelegerea,	
dedicația	 și	 nevoia	 turneului	 la	 țară.	 Această	
credință	 se	 bazează	 pe	 următoarele	 principii	
fundamentale:			
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• Publicul	din	mediul	rural	are	dreptul,	 la	 fel	
de	mult	ca	echivalentul	său	urban,	de	a	avea	
acces	la	programe	artistice	de	calitate;	

• Companiile	profesioniste	au	dreptul	de	a-și	
prezenta	 munca	 unor	 publicuri	 noi,	 din	
mediul	rural.	

	

Imperativul	 care	 conduce	 dezvoltarea	 turneelor	 la	
țară	este	dorința	de	a	colabora	care	poate	fi	însoțită	
de	senzația	de	izolare.	Beneficiile	creării	unor	astfel	
de	 rețele	 includ:	putere	 de	 negociere	mai	mare	 cu	
artiștii	 și	 companiile	 în	 discutarea	 onorariilor;	
împărțirea	luminilor	și	a	echipamentului	de	sunet	în	
interiorul	 rețelei;	 împărtășirea	 de	 bune	 practici,	
cunoștințe	 și	 învățare;	 și	 creștearea	 colectivă	 a	
profilului	rețelei.	

Nu	există	un	șablon	pentru	o	asociație	de	turnee	la	
țară,	 doar	 valabilitatea	 existenței	 inițiale.	 E	 nevoie	
de	un	număr	minim	de	spații	pentru	a	crea	un	circuit,	
plecând	de	la	presupunerea	că	fiecare	spectacol	va	fi	
reprezentat	o	singură	dată	în	fiecare	zonă	ca	urmare	
a	atragerii	unui	public	potențial	limitat	ca	număr	de	
spectatori.	 Spațiile	 trebuie	 să	 se	 afle	 la	 o	 distanță	
rezonabilă	 pentru	 a	 permite	 companiilor	 să	
călătorească	 ușor	 și	 să	 monteze	 cu	 ușurință	 un	
spectacol	 ‘pentru	 o	 singură	 seară’.	 Înseamnă,	 în	
același	timp,	că	aceste	companii	trebuie	să	producă	
spectacole	ușor	deplasabile,	flexibile	și	suficient	de	
adaptabile	pentru	a	se	potrivi	într-un	astfel	de	orar	
de	turnee	și	a	se	adapta	constrângerilor	logistice.	

Asociațiile	de	turnee	dintr-o	anumită	zonă	pot	stabili	
legături	cu	organizații	similare	din	alte	zone	pentru	
a	crea	‘o	rețea	de	asociații	de	turnee’!	Acestea	se	pot	
afla	 în	 interiorul	 unei	 regiuni	 sau	de-a	 lungul	unei	
țări,	sau	pot	chiar	să	se	întindă	în	mai	multe	țări.	De	
exemplu,	 în	 sud	 vestul	 Angliei,	 fiecare	 județ	 din	
regiune	 (Somerset,	 Devon,	 Cornwall,	 Dorset,	
Wiltshire	și	Gloucestershire)	lucrează	împreună	sub	
umbrela	Rețelei	de	Turnee	Rurale	SW.		

La	 nivel	 național,	 există	 o	 reațea	 și	 mai	 mare,	 o	
umbrelă	care	reprezintă	toate	asociațiile	de	turnee	
la	 țară	 din	 Anglia.	 Este	 vorba	 despre	 Forumul	
Național	pentru	Turnee	la	Țară	(FNTT).	Are	încluși	
membri	 și	 din	 Scoția	 și	 Țara	 Galilor.	 Funcționarea	
acestor	 rețele	 este	 explicată	 pe	 larg	 în	 capitolele	
următoare.	

Există	un	set	de	capcane	în	dezvoltarea	unei	asociații	
de	turnee	 la	țară,	dar	acestea	pot	 fi	evitate	dacă	se	
înțelege	unicitatea	culturii	turneelor	rurale.		

Politică:		

Turneele	în	mediul	rural	în	Anglia	nu	sunt	posibile	
fără	susținere	 financiară	oferită	pentru	construcția	
și	 fundația	 infrastructurii.	 Acest	 lucru	 înseamnă	
convingerea	politicienilor	și	a	creatorilor	de	politici	
culturale	 	 în	 raport	 cu	 rațiunea	 fundamentală	 și	
exprimarea	 nevoilor	 și	 drepturilor	 comunităților	
rurale.	 Înseamnă,	 în	 același	 timp,	 și	 punerea	 la	
dispoziția	 lor	a	dovezilor	 care	 susțin	argumentația	
precum	 și	 a	 modelelor	 demonstrate	 ca	 fiind	 de	
succes	care	se	adresează	acestor	nevoi.		

Strategia:		

Reprezintă	o	abordare	organizată	și	structurată	care	
permite	 turneelor	 rurale	 să	 aibă	 succes	 și	 să	
prospere.	 Strategia	 se	 referă	 la	 organizarea	 și	
susținerea	părților	ce	țin	de	componenta	practică	a	
turneelor	la	țară:	cordonatori	profesioniști,	spații	și	
companii	artistice.	Strategia	se	referă	la	dezvoltarea	
componentelor	unei	infrastructuri	fiabile.	

	‘Autorizația’	locală:		

Turneele	 la	 țară	 depind	 în	 mod	 nemijlocit	 de	
localnici,	voluntari,	care	să	devină	promoteri	ai	artei.	
E	 important	 ca	 acești	 indivizi	 (sau	 grupuri)	 să	 fie	
împuterniciți	cu	alegerea	evenimentelor	ce	vor	avea	
loc	 	 în	 comunitățile	 lor.	 Voluntarii	 locali	 vor	 fi	
instrumente	ale	succesului	rețelei	de	turnee	la	țară.	
Disponibilitatea	lor	de	a-și	asuma	acest	rol	și	de	a	se	
capacita	 este	 vitală	 și,	 prin	 urmare,	 recrutarea	
persoanei	”potrivite”	este,	de	asemenea,	crucială.	

Este	important	de	notat	faptul	că	multe	comunități	
sunt	 foarte	mândre	 de	 viața	 culturală	 existentă	 în	
satul	lor.	Oamenii	sunt	aproape	obligați	să	meargă	în	
mod	regulat	la	biserică	și	la	activități	ale	școlii,	poate	
la	festivaluri	locale	și	sărbătoriri.	Oferta	de	a	deveni	
promoteri	 și	 de	 a	 participa	 la	 acest	 nou	model	 de	
turnee	 rurale	 ar	 trebui	 abordată	 cu	 atenție.	 În	
conformitate	 cu	 experința	 Take	 Art	 cea	 mai	 bună	
abordare	 este	 tratarea	 turneelor	 ca	 fiind	
‘complementare’	 vieții	 culturale	 deja	 bogate	 și	
variate	din	comunitatea	lor	locală.		
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Acest	manual	se	axează	în	principal	pe	felul	în	care	
s-a	 dezvoltat	modelul	 englez	 de	 turnee.	 El	 nu	 este	
singurul	model.	Există	și	altele	în	Franța,	Norvegia,	
Suedia,	 Țara	 Galilor	 și	 regiuni	 din	 Scoția	 în	 care	
turneele	la	țară	funcționează	diferit.	La	acestea	se	va	
face	referire	în	capitolul	final.		

	

	CUM	 AR	 PUTEA	 FUNCȚIONA	 TURNEELE	
RURALE	ÎN	UNGARIA?	

În	 Ungaria	 Asociația	 Control	 a	 organizat	 proiecte	
teatrale	 comunitare	 în	 Dunaszekcső	 cu	 implicarea	
comunității	 locale.	 Scopul	 lor	 este	 de	 a	 dezvolta	
latura	 teatrală	 a	 Festivalului	 ”Zilele	 Picturii	 din	
timpul	 săptămânii”	 pentru	 a	 realiza	 proiecte	 de	
teatru	participativ	și,	de	asemenea,	pentru	a	 invita	
alte	 spectacole	 teatrale	 într-un	 eventual	 ‘barter’.		
Satul	 învecinat	 de	Dunaszekcső	 este	Báta	 și	 un	 alt	
mic	 orășel	 al	 provinciei	 este	 Pécsvárad,	 pe	 care	
asociația	 ar	 vrea	 să	 le	 conecteze	 într-o	mică	 rețea	
regională.	 Cele	 trei	 așezări	 sunt	 situate	pe	Drumul	
Maghiar	al	Pelerinilor:	o	inițiativă	specială	prin	care	
se	 urmărește	 organizarea	 unei	 rețele	 rurale	 prin	
implementarea	 unui	 concept	 care	 prevede	 găsirea	
elementelor	 culturale	 sau	 geografice	 care	 leagă	
fiecare	localitate.			

	

În	Ungaria	scopurile	sunt:		
• Zonele	dezavantajate	geografic	să	beneficeze	

de	 spectacole	de	 teatru.	Acestea	pot	 fi	 sate	
(orașele	nu	sunt	excluse)	situate	de-a	lungul	
Dunării	într-o	axă	Nord-Sud.		Acesta	ar	fi	un	
traseu	 paralel	 cu	 cel	 al	 Pelerinilor	 Sfintei	
Marii	 din	 Ungaria:		
http://magyarzarandokut.hu/terkep	 Sau	 s-
ar	putea	face	 	un	proiect	de	teatru	social	în	
interiorul	 rețelei	 locale	 deja	 existente	 în	
regiunea	 Borsod:	
https://en.wikipedia.org/wiki/Borsod;	

• Să	se	conecteze	aceste	 	așezări	 într-o	rețea,	
dacă	 e	 posibil	 în	 jurul	 unei	 teme	 comune,	
cum	 ar	 fi	 geografic	 (de	 exemplu	 Dunărea)	
sau	 datorită	 unui	 context	 cultural	 (de	
exemplu	Traseul	Pelerinilor	Sfintei	Marii);	

• De	 a	 crea	 un	 dialog	 și	 o	 călătorie	 comună	
alături	 de	 locuitori	 printr-un	 ‘troc	 de	

spectacole’	și	proiecte	de	teatru	participativ;	
• De	 a	 permite	 mai	 degrabă	 accesul	

companiilor	 independente	 într-o	 astfel	 de	
rețea,	fără	a	exclude	teatrele	de	stat.		

	
Cu	următoarele	obiective:	
• Să	 se	 dezvolte	 relația	 cu	 locuitorii	 din	 cele	

trei	așezări	aflate	deja	într-o	conexiune,	prin	
proiecte	 de	 teatru	 participativ:	 	 Báta,	
Dunaszekcső,	Pécsvárad;		

• Să	 înceapă	 construcția	 în	 jurul	 ideii	 unui	
Festival	de	Teatru	Secrete	Antropologice	 în	
Zsámbék	 (partener	 principal	 este	 Zsófia	
Rideg,	 dramaturgul	 Teatrului	 Național	 și	
organizatorul	 Festivalului	 MITEM,	 și	
primarul	din	Zsámbék)	

• Găsirea	unor	sponsori	pentru	a	invita	alte	
spectacole	în	cele	trei	sate	și	crearea	unui	
context	pentru	un	posibil	proiect	de	‘troc	
teatral’	în	cadrul	căruia	să	fie	reprezentate	
atât	spectacole	profesioniste	cât	și	
spectacole	ale	localnicilor.	

	

CUM	 AR	 PUTEA	 FUNCȚIONA	 TURNEELE	
RURALE	ÎN	ROMÂNIA?	

Asociația	Shoshin	a	realizat	deja	spectacole	 în	sate	
din	România.	Au	jucat	și	au	organizat	găzduirea	unor	
spectacole	 în	 cămine	 culturale,	 săli	 de	 așteptare,	
piețe	centrale	ale	satelor,	grădini	și	biserici.	Reacția	
generală	a	fost	de	fiecare	dată	pozitivă,	locuitorii	au	
fost	 entuziaști	 și	 curioși,	 mulțumindu-le	 pentru	
experiență	și	dorindu-și	mai	mult.	Asociația	crede	cu	
tărie	că	în	fiecare	sat	există	cel	puțin	o	persoană	care	
își	dorește	să	dezvolte	mai	multe	activități	culturale	
în	propria	localitate.	

‘Căminele	 culturale’,	 de	 cele	 mai	 multe	 ori	 o	
moștenire	 a	 perioadei	 comuniste,	 pot	 fi	 o	 bună	
fundație	în	materie	de	spații	pentru	o	viitoare	rețea.		
Asta	 pentru	 că	majoritatea	 satelor	 au	 un	 astfel	 de	
spațiu.	Multe	 dintre	 ele	 au	 fost	 renovate	 recent	 și	
sunt	 în	 condiții	 bune.	 Unele	 sunt	 chiar	 echipate,	
altele	 nu.	 Ele	 diferă	 uneori	 ca	 mărime,	 dar	
majoritatea	 sunt	 suficient	 de	 mari	 pentru	 ca	 să	
găzduiască	 producții	 la	 scară	 mică.	 	 Sunt	 ideale	
pentru	 spectacole	 cu	 distribuții	 de	 până	 la	 șase	
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personaje.	 Mai	 există	 însă	 și	 parcul	 central	 sau	
grădina	 bisericii.	 Ar	 putea	 oricând	 constitui	 un	
spațiu	 pentru	 producțiile	 de	 exterior	 cu	 necesități	
tehnice	reduse.	

Un	 suport	 financiar	 solid	 și	 demn	 de	 încredere	
pentru	acest	tip	de	activități	le-ar	permite	artiștilor	
să	privească	turneele	la	țară	ca	pe	o	piață	viabilă	și	
acest	lucru	i-ar	provoca	să	adapteze	și	să	creeze	din	
ce	 în	 ce	 mai	 multe	 spectacole	 care	 să	 răspundă	
posibilităților	și	nevoilor.	

Deocamdată	 toate	 acestea	 	 reprezintă	 eforturile	
disperate	 ale	 unei	 singure	 organizații	 sau	 uneori	
doar	 a	 unor	 indivizi.	 Asociația	 Hai	 în	 Sat	 a	 închis	
recent	 un	 proiect	 care	 presupunea	 interpretarea	
unor	fragmente	de	operă	în	zece	sate	care	înconjoară	
Clujul.		

Au	existat	eforturi	și	în	alte	părți,	materializate	sub	
forma	 unor	 spectacole	 deplasabile:	 Bánsági	
Vándorszínház	și	Cultură’n	Șură	reprezintă	astfel	de	
exemple.		

Deci,	s-ar	putea	spune	că	scena	e	aproape	pregătită,	
s-au	 stabilit	 contactele,	 s-au	 făcut	 pași,	 și	 există	 o	
nevoie	 evidentă	 de	 ambele	 părți,	 atât	 din	 partea	
culturală/teatrală	 cât	 și	 din	 partea	 celor	 care	
locuiesc	în	zonele	țintă.		Dar	e	nevoie	ca	proiectul	să	
avanseze,	altfel	toate	eforturile	se	vor	disipa.	Acest	
lucru	 se	 poate	 realiza	 printr-un	 lobby	 comun	
susținut	de	organizațiile	care	și-au	asumat	astfel	de	
proiecte.	Și,	desigur,	e	nevoie	de	voință	politică	din	
partea	celor	care	dețin	puterea	în	a	decide	să	susțină	
astfel	de	eforturi.	

	

În	Romania	scopurile	ar	fi:			
• Dezvoltarea	 unei	 rețele	 sustenabile	 cu	

promoteri	motivați;	
• Deplasarea	unor	spectacole	profesioniste	de	

teatru	și	dans	(atât	din	teatrele	de	stat	cât	și	
ale	companiilor	independente)	în	zone	
rurale;	

• Construirea	unui	dialog	cu	publicul	și	cu	
localnicii.	

	
	

Cu	următoarele	obiective:	
• Să	lucreze	în	zona	Transilvaniei,	în	

interiorul	arcului	carpatic;	
• Să	se	identifice	5	așezări	rurale	și	cu	5	

potențiali	promoteri	motivați	care	sunt	
deschiși	la	ideea	turneelor	la	țară;	

• Să	se	afle	de	la	promoteri	ce	tip	de	
spectacole	le-ar	plăcea	locuitorilor	din	
aceste	așezări;		

• Să	se	identifice	10	spectacole	potrivite	
pentru	turnee	în	mediul	rural	(în	sensul	de	
temă	a	spectacolului,	genul	spectacolului,	
număr	de	actori,	dimensiunea	decorului,	
etc.);	

• Să	se	organizeze	un	spectacol	în	fiecare	
locație	pe	parcursul	unui	an.			
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CAPITOLUL	DOI:	
CUM	
FUNCȚIONEAZĂ?	
	
CARE	SUNT	INGREDIENTELE	
ESENȚIALE	PENTRU	TURNEELE	LA	

ȚARĂ?		
-------------	
PROCEDURA	SPECIFICĂ	ANUALĂ	A	
TURNEELOR	LA	ȚARĂ		
-------------	
BENEFICIILE	TURNEELOR	LA	ȚARĂ	

CARE	 SUNT	 INGREDIENTELE	 ESENȚIALE	

PENTRU	TURNEELE	LA	ȚARĂ?	

Turneele	 la	 țară	 sunt	 memorabile,	 excepționale,	
emoționante,	 ambițioase	 și	 unice.	 Sunt,	 de	
asemenea,	 profesioniste	 și	 nu	 stabilesc	 relații	
superficiale	 ca	 spectacolele	 vizionate	 în	 spații	
dedicate	 ca	 teatrele	 și	 centrele	 artistice.	 Sunt	
evenimente	 foarte	 sociabile.	 Este	 vorba	 despre	
comunități	de	oameni	care	se	reunesc,	socializează	
în	 spațiul	 local	 în	 timp	 ce	 experimentează	 artă	 de	
calitate.	

“Turneele	în	mediul	rural	contează	pentru	că	ele	
înfăptuiesc	două	lucruri	foarte	bine.	În	primul	rând,	

extind	accesul	la	cultură	pentru	zeci	de	mii	de	
oameni	care	nu	au	cum	altfel	să	vadă	spectacole	live	
de	la	un	an	la	altul.	În	al	doilea	rând	contează	pentru	

că	joacă	un	rol	important	în	viața	socială	a	
comunității	rurale.”		

François	Matarasso	

Turneele	din	mediul	rural	se	bazează	pe	crearea	cu	
grijă	de	parteneriate	reale	între	localnici	(voluntari)	
și	 coordonatorul	 artistic	 (sau	 antreprenorul	
cultural)	de	regulă	angajat	de	o	asociație	culturală	de	
turnee		la	țară.	Asociația	este,	de	asemenea,	capabilă	
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să	reducă	riscul	financiar	al	promoterului	voluntar	și	
asigură	 suport	 profesionist	 și	 sfaturi	 de-a	 lungul	
procesului.	

Ambele	părți	ale	parteneriatului	cad	de	acord	asupra	
unor	 responsabilități.	 De	 exemplu,	 acestea	 pot	 fi	
trasate	după	cum	urmează:		

Coordonatorul	este	responabil	de:	
• Recrutarea	unei	rețele	de	voluntari	din	

comunitățile	rurale	care	au	un	interes	în	
dezvoltarea	capacității	proprii	sau	colective	
de	a	deveni	promoteri	ai	artei	rurale;		

• Realizarea	unui	‘meniu’-broșură	de	
spectacole	profesionale	deplasabile	care	
sunt	memorabile,	plăcute,	diverse,	
accesibile	financiar	și	potrivite	pentru	a	fi	
jucate	în	spații	comunitare	mici;	

• Stabilirea	unui	onorariu	cu	asociația	
organizatoare	de	turnee	și	un	preț	accesibil	
pentru	ca	grupul	de	promoteri	să	poată	
plăti	acest	onorariu;			

• Coordonarea	rezervărilor	în	vederea	
realizării	unui	calendar	de	turneu	viabil;		

• Realizarea	unor	înțelegeri	(sau	contracte)	
formale	cu	ambele	părți;	

• Acordarea	de	sfaturi	și	de	susținere	pe	
parcursul	procesului;	

• Oferirea	de	susținere	financiară	pentru	
costurile	spectacolului;			

• Furnizarea	de	ajutor	pentru	publicitate	și	
marketing	sub	forma	de	bilete,	afișe,	flyere,	
comunicate	de	presă;			

• Contractarea,	plata	și	menținerea	legăturii	
cu	companiile	artistice;		

• Publicitarea	în	mediul	online	a	tuturor	
spectacolelor,	de	exemplu	pe	site-ul	
asociației,	prin	prezența	pe	Facebook,	
Twitter,	Instagram,	etc;	

• Furnizarea	unui	sistem	de	achiziție	a	
biletelor	online;	

• Realizarea	și	larga	distribuire	a	
programelor	de	stagiune;	

• Prezența	sa	la	spectacol	pentru	a-și	oferi	
ajutorul;	

• Studiul	publicurilor	și	procesul	de	evaluare	
al	feedback-ului;		

• Plata	asociației	de	turnee	și	facturarea	
promoterului.	

	

Grupurile	de	promoteri	voluntari	sunt	
responsabili	de:	

• Alegerea	spectacolelor	favorite	din	‘meniu’		
în	acord	cu	coordonatorul	asociației;	

• Rezervarea	spațiului	local	de	desfășurare	a	
evenimentului	și	asigurarea	că	este	la	zi	cu	
toate	reglementările	și	autorizațiile	în	
vigoare;	

• Planificarea	și	promoționarea	
evenimentului	la	nivel	local;	

• Publicitarea	și	vânzarea	de	bilete;	
• Să	se	asigure	că	spațiul	este	sigur,	accesibil,	

cald	și	primitor	pentru	public;	
• Să	întâmpine	și	să	găzduiască	artiștii	în	ziua	

spectacolului;		
• Să	coordoneze	evenimentul,	inclusiv	

sarcinile	ce	revin		celor	din	foayer;		
• Prezentarea	spactacolului,	dacă	se	cere	

acest	lucru;	
• Depunerea	încasărilor	și	evaluarea	

feedback-ului	spectacolului;	
• Să	efectueze	plata	stabilită	asociației	de	

turnee	rurale;	
	
Artiștii/Compania/Asociația	sunt	
responsabili	de:	

• Punerea	la	dispoziția	coordonatorului	a	
materialelor	publicitare,	de	exemplu	atât	
informații	despre	spectacol,	cât	și	despre	
istoricul	companiei,	afișe	și	flyere;		

• Punerea	la	dispoziție	a	unui	comunicat	de	
presă	generic	care	să	fie	utilizat	de	
promoter;	

• Să	anunțe	coordonatorul	despre	toate	
cerințele	tehnice	necesare	desfășurării	
spectacolului;	

• Contactarea	promoterului	la	timp	pentru	a	
confirma	ora	sosirii,	nevoile	la	sosire,	etc;	

• Sosirea	la	timp	în	ziua	spectacolului;	
• Jucarea	spectacolului	conform	condițiilor	

contractuale;		
• Facturarea	agenției	de	turnee	după	

spectacol;	
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PROCEDURA	 SPECIFICĂ	 ANUALĂ	 A	
TURNEELOR	LA	ȚARĂ:	

Procedura	specifică	pentru	organizarea	turneelor	la	
țară,	după	cum	e	prezentată	în	diagrama	următoare,	
este	ciclică	și	reprezintă	un	sistem	eficient	și	foarte	
precis	stabilit.		

		

Mai	departe	în	acest	manual	veți	găsi	câteva	exemple	
specifice	și	utile	de	politici	și	strategii	ale	Take	Art	
precum:	

	

• Politici	artistice;	
• Recrutarea	de	promoteri	voluntari;	
• Metodologia	de	selectare	a	spectacolelor	

care	vor	participa	la	turnee;	
• Intâlnirile	cu	promoterii;		
• Dezvoltarea	publicurilor;	
• Antrenarea	promoterilor,	construcția	de	

tehnici	de	promovare;	

Monitorizarea	și	evaluarea

 

Companiile	depun	
informații	la	ATT	
care	crează	o	listă	

finală

ATT	negociază	cu	
companiile	&	alcătuiește	

o	broșură	cu	
spectacolele	potrivite

Ședinața	anuală	a	
promoterilor	pentru	
a	lansa	broșura

Promoterii	aleg	
spectacolele,	rezervă	
căminele	culturale	&	
depun	formularele	de	

rezervare

ATT	'jonglează'	
date	pentru	a	
face	turneul	

viabil

ATT	trimite	un	(a)	
formular	de	acord	
promoterilor	și		(b)	

contracte	
companiilor

ATT	trimite	
promoterilor	bilete,	

afișe,	flyere	și	
publicitează	programul

Turneul	începe	&	au	
loc	spectacole

Evaluare,	
monitorizare	&	
Feedback

PROCEDURA 
SPECIFICĂ 
ANUALĂ a 

TURNEELOR LA ȚARĂ 
Notă: ATT -  Agenție de 

Turnee la Țară 
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BENEFICIILE	TURNEELOR	RURALE	

Din	perspectiva	publicului:	

Turneele	 rurale	 oferă	 publicurilor	 numeroase	
beneficii.	 Oferă	 spectacole	 live	 în	 seri	 petrecute	 în	
afara	 casei	 ,	 memorabile	 și	 distractive	 pentru	
publicurile	 de	 toate	 vârstele	 și	 toate	 tipurile	 de	
proveniență,	chiar	în	mijlocul	comunităților	lor.	Alte,	
mai	puțin	evidente	beneficii,	includ:	

• Dezvoltarea	publicurilor:	prin	deplasarea	
unor	spectacole	noi	în	spații	noi;	

• Creșterea	accesului	la	artă;	
• Creșterea	participării	la	actul	artistic;	
• Ofertarea	de	evenimente	artistice	live	

accesibile	și	la	un	preț	rezonabil;		
• Contribuția	la	economia	locală,	creșterea	

cheltuielilor	efectuate	în	sate;	
• Atragerea	de	noi	vizitatori	în	zonă;	
• Contribuția	la	învățarea	pe	tot	parcursul	

vieții	și	la	educație	prin	ateliere	
participative;	

• Dezvoltarea	de	noi	publicuri	pentru	toatele	
formele	de	artă;	

• Susținerea	dezvoltării	comunității	locale	și	
îmbunătățirea	calității	vieții;	

• Sprijinirea	și	susținerea	dotărilor	și	
spațiilor	comunitare;		

• Depășirea	inconvenientului	creat	de	lipsa	
mijloacelor	de	transport	pentru	a	frecventa	
teatrul	în	orașe;	

• Abordarea	unor	obiective	guvernamentale	
ca	incluziune	socială,	implicare	comunitară,	
sănătate	și	bunăstare,	siguranța	comunității,	
promovarea	comportamentului	civic	etc.	

	
În	2017	ne-am	întrebat	publicul...		
Ce	înseamnă	Take	Art	pentru	tine?			

“Înseamnă	totul!	Teatrul	e	atât	de	important,	
antrenant	și	educațional...	Îl	iubesc.”	

“Oportunitatea	de	a	viziona	teatru	și	muzică	într-un	
spațiu	intim.	M-am	bucurat	de	atât	de	multe	
spectacole	de-a	lungul	anilor.	Mulțumesc.”		

	

“Arta	prezentată	în	spații	rurale,	unde	spectacolele	
nu	ar	ajunge	altfel.”	

	“Spectacole	de	o	calitate	excelentă,	chiar	la	ușa	ta.”		

“Spectacolele	merită	întotdeauna	un	pic	de	risc.	
Evenimente	comunitare	excelente...	spectacole	live	și	

calitate.”	

	
Din	perspectiva	promoterului:	

Majoritatea	 sunt	 beneficii	 personale,	 construirea	
capacităților	personale,	care	pot	duce	la	o	coeziune	
comunitară	 și	 îmbunătățire	 a	 relațiilor	 sociale	 în	
viața	zilnică	a	satului:	

• Dezvoltarea	aptitudinilor	și	încrederii	
localnicilor	în	promoționarea	artelor;		

• Dezvoltarea	răspunsului	critic	la	munca	
artistică;	

• Dezvoltarea	capacităților	de	management	și	
marketing;	

• Construirea	de	echipe	eficiente;	
• Strângerea	de	fonduri	pentru	nevoi	locale;	
• Dezvoltarea	activităților	existente	și	

creșterea	aptitudinilor	localnicilor;	
• Consolidarea	mândriei	locale	și	a	sensului	

de	apartenență,	oferirea	unui	accent	pus	pe	
comunitate;	

	
Din	perspectiva	companiei:		

Există	 beneficii	 importante	 și	 din	 perspectiva	
artiștilor	 și	 a	 companiilor.	 I-am	 adresat	 lui	 Helen	
Aldrich,	 de	 la	Broken	Spectacles	 (Ochelarii	 sparți),	
partenerul	RIOTE	din	Marea	Britanie,	 următoarele	
întrebări:		

1.	Care	sunt	calitățile	pe	care	trebuie	să	le	aibă	o	
companie	de	turnee	la	țară	de	succes?	

Am	 avut	 plăcerea	 să	 organizăm	 turnee	 din	 South	
Devon	 până	 în	 John	 O’Groats,	 pe	 toată	 lungimea	
Marii	Britanii,	prin	 intermediul	rețelelor	de	 turnee	
rurale.	Am	văzut	unele	dintre	cele	mai	spectaculoase	
peisaje	rurale	și	am	întâlnit	mulți	oameni	minunați.		
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Ne-am	blocat	pe	autostrăzi	 aglomerate,	 am	dormit	
lângă	focuri	de	tabără	în	vârful	stâncilor	scoțiene	și	
ne-am	gătit	cina	la	apusul	soarelui	lângă	uimitoarele	
lacuri	 din	 Highlands.	 Spectacolul	 pe	 care	 îl	 creezi	
este,	desigur,	cel	mai	important	factor	de	garantare	
al	succesului,	dar	călătoria	pe	care	ți-o	oferă	turneele	
în	 mediul	 rural	 este	 una	 emoționantă	 și	
provocatoare.	 Tu,	 ca	 și	 companie,	 trebuie	 să	 fii	
descurcăreț	 în	 multe	 privințe	 când	 vine	 vorba	 de	
turnee.	 Sesiunile	 lungi	 de	 condus	 au	 însemnat	
sesiuni	 nesfârșite	 de	 cântat,	 gătirea	 de	 mese	 în	
spatele	dubiței,	condus	și	navigat	cu	rândul,	uneori	
după	 câte	 un	 somn	 în	 locuri	 dubioase	 și	 sălbatice	
pentru	că	trebuia	să	prindem	un	feribot	care	circula	
odată	 pe	 săptămână,	 dimineața	 devreme,	 ca	 să	
ajungem	la	un	spectacol	pe	o	insulă	mică.	

Sunt	momente	de	bucurie	și	momente	provocatoare	
într-un	 turneu.	 Motivul	 pentru	 care	 spectacolele	
noastre	 au	 succes	 la	 publicurile	 din	 turneele	 de	 la	
țară	este	din	cauza	tonului	spectacolului	și	a	felului	
nostru	 de	 a	 angrena	 publicul.	 Folosim	 al	 patrulea	
perete	 al	 teatrului	 convențional	 puțin	 când	 creăm	
imagini	 în	 interiorul	 unei	 povestiri,	 dar	 păstrăm	
întotdeauna	posibilitatea	de	a	ieși	din	poveste	și	de	
a	 pune	 întrebări,	 de	 a	 comenta	 sau	 de	 a	 implica	
vreun	 membru	 de-al	 publicului.	 Tonul	 este	 unul	
clovneresc	 -	vulnerabil,	 jucăuș	și	potențial	 tragic	și	
eroinele	noastre	spun	povești	fizice	emoționante	cu	
muzică	live.	Aceștia	sunt	tropi	care	funcționează	de	
multe	 ori,	 dar	 cu	 orice	 preț	 împingeți	 granițele	 și	
încercați	ceva	radical	diferit!				

2.	Care	este	cea	mai	bună	formulă	de	marketare	
a	spectacolului	vostru	către	o	agenție	de	turnee	
la	 țară	 și	 apoi	 către	 un	promoter	 local	 și	 către	
public?		

Inițial	 ne-am	 stabilit	 contactele	 prin	 intermediul	
festivalurilor:	mici	și	mari.	Agențiile	de	turnee	la	țară	
vor	 să-ți	 vadă	 munca	 înainte	 de	 a	 o	 programa	 și	
festivalurile	 oferă	 această	 platformă.	 Cere	
organizatorului	festivalului	contactele	celor	care	au	
fost	la	spectacol	și	ia	legătura	cu	ei,	cere-le	feedback.	

Odată	ce	spectacolul	a	fost	ales,	următorul	pas	este	
să	 fii	 selectat	 de	 promoterul	 local.	 Ce	 caută	
promoterii?	Răspunsurile	pot	 fi	 foarte	diferite,	dar	

faptul	că	o	comunitate	are	un	cuvânt	de	spus	în	ceea	
ce	 privește	 alegerea	 spectacolelor	 este	 minunat	
pentru	că	asta	înseamnă	că	dezamăgirile	sunt	rare.				

Cei	de	la	Beaford	Arts,	o	organizație	de	turnee	la	țară	
din	 North	 Devon,	 ne-au	 spus	 că	 un	 spectacol	 în	
turneu	 la	 țară	 reprezintă	 un	 eveniment	 nocturn	
pentru	comunitate,	nu	doar	un	spectacol	de	teatru.	
Primul	nostru	spectacol	Cu	capul	în	nori	se	baza	pe	
viața	primei	femei	aviator	din	Franța;	am	adăugat	la	
finalul	spectacolului	un	bal	francez,	cu	muzică	live	și	
le-am	 sugerat	 localnicilor	 să	 aducă	 ei	 mâncare	
franceză.	 Spectacolul	 s-a	 transformat	 într-o	
experiență	 comunitară	 mult	 mai	 mare,	 cu	 oameni	
care	au	mâncat,	dansat	și	vorbit	unii	cu	alții.	Motivele	
pe	 care	 promoterii	 ni	 le-au	 dat	 pentru	 alegerea	
acestui	 spectacol	 sunt	 extrem	 de	 variate:	 ‘Sunt	
francofil	și	am	trăit	în	Franța	la	douăzeci	de	ani’.	‘Ne-
a	plăcut	ideea	de	a	aduce	noi	mâncare	franțuzească’	
Sau	 ‘ne-am	 gândit	 că	 balul	 francez	 de	 la	 sfârșitul	
spectacolului	va	fi	amuzant’		

Al	 doilea	 spectacol,	 Pe	 mare,	 se	 baza	 pe	 povestea	
sirenei	și	o	școală	din	North	Devon	avea	programat	
un	 studiu	 pe	 mitologia	 sirenelor	 în	 semestrul	
respectiv,	 așa	 că	 i-am	 rugat	 pe	 copii	 să	 cânte	 un	
cântec	 ‘de	 sirene’	 	 la	 începutul	 spectacolului.	 Asta	
înseamnă	 că	 am	 avut	 întâlnire	 cu	 unul	 dintre	 cele	
mai	numeroase	publicuri	 din	 turneu,	 format	 și	 din	
părinți	care	în	mod	normal	nu	ar	fi	venit.	

3.	Ce	se	așteaptă	de	la	voi?	

Versatilitate.	Nu	sunt	două	spații	la	fel	așa	că	trebuie	
să	 ne	 asigurăm	 că	 spectacolele	 noastre	 sunt	 ușor	
adaptabile.	Culisele	 se	vor	afla	 în	 tot	 soiul	de	zone	
ciudate	 și	 te	 vei	 trezi	 făcându-ți	 încălzirea	 printre	
jucăriile	 Școlii	 de	 Duminică	 și	 conservele	 pentru	
prăjituri	 ale	 Institutului	 Femeilor.	 Ar	 trebui	 să	 fiți	
fericiți	să	integrați	ghinioanele	în	spectacolul	vostru;	
am	 avut	 o	 pană	 de	 curent	 de	 o	 zi	 și	 toată	muzica	
înregistrată	 a	 trebuit	 să	 fie	 înlocuită	 pe	 loc	 de	
acordeonistul	 nostru	 genial.	 Trebuie	 să	 fiți	
disponibili	să	faceți	conversație	înainte	de	spectacol	
cu	promoterul	care	vă	găzduiește	în	seara	respectivă	
și,	din	nou,	 la	 final,	 cu	publicul	 care	va	vrea	 	 să	vă	
întâlnească,	 să	 vă	 spună	 ce	 gânduri	 are	 și	 să	 vă	
întrebe	despre	munca	voastră.		
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4.	 	 Care	 sunt	 beneficiile	 turneelor	 la	 țară	 din	
punctul	de	vedere	al	companiei?	

Publicurile	din	turneele	rurale	au	fost	unele	dintre	
cele	 mai	 bune	 pe	 care	 le-am	 avut.	 Proximitatea	
dintre	actor	și	public	este	emoționantă	pentru	toată	
lumea.	De	multe	ori	publicul	nu	se	definiște	ca	fiind	
consumator	de	 teatru,	 dar	deseori	 l-am	descoperit	
mai	imersat	ca	publicurile	din	orașe.	Când	publicul	
intră	 într-un	 teatru,	 intră	 într-un	 ‘spațiu	 sacru’	 al	
actorului,	 dar	 într-o	 sală	 de	 la	 țară	 actorii	 intră	 în	
spațiul	sătenilor	și	dinamica	este	răsturnată.	Are	loc	
un	 schimb,	 o	 conversație,	 un	 dans	 între	 public	 și	
actor.			

“Să	fii	găzduit	în	zone	frumoase,	îndepărtate	ale	
țării,	de	oameni	extrem	de	ospitalieri,	cu	siguranță	

are	farmec,	dar,	pe	deasupra	am	avut	deseori	
momente	de	reale	schimburi	artistice.	Am	petrecut	o	

noapte	în	care	am	fost	învățați	vechi	cântece	
marinărești	de	către	gazda	noastră	din	Woolacombe	

și	partenerii	săi	de	cor.	Doi	ani	mai	târziu	ne-am	
întors	cu	spectacolul	nostru		Pe	mare	care	îmi	place		

	

să	cred	că	e	inspirat	de	seara	aceea	petrecută	
cântând	în	jurul	mesei	gazdei	noastre.”		

Helen	Aldrich,	Broken	Spectacles,	partener	RIOTE		

Înainte	de	a	vă	organiza	agenția	de	turnee	la	țară	și	
de	a	‘îi	da	drumul	la	treabă’	e	indicat	să	vă	adresați	
un	set	de	întrebări	cheie	și	să	vă	gândiți	la	parteneri	
finanțatori	potențiali.				

Următorul	capitol	vă	va	oferi	noțiunile	de	bază.	
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CAPITOLUL	TREI:	
NOȚIUNI	DE	BAZĂ	
	

• ÎNTREBĂRI	CHEIE		
• POTENȚIALI	
PARTENERI	

FINANȚATORI	
	

	
 

 

ÎNTREBĂRI	CHEIE			

Poate	fi	util	să	începeți	prin	a	petrece	puțin	timp	în	
încercarea	de	a	răspunde	 la	următoarele	 întrebări.	
Ar	 trebui	 să	 puteți	 rezuma	 într-o	 pagină:	 ce	 îți	
propune	agenția	voastră	de	 turnee	 la	 țară,	 inclusiv	
scopuri	și	obiective,	priorități	și	ținte	cheie.	Poate	nu	
dețineți	toate	răspunsurile	în	faza	asta,	dar	ajută	să	
aruncați	o	privire	mai	largă	problemelor	pe	care	le	
implică	acțiunile	voastre.	

	

	

1.	De	ce	organizați	o	rețea	de	turnee	la	țară?	

• E	ceva	ce	v-ar	plăcea	să	se	întâmple	în	zona	
dumneavoastră?		

• E	parte	a	unui	job?	
• Ca	să	satisfaceți	niște	cereri?	Dacă	da,	puteți	

demonstra	existența	acestor	cereri?		
• Contribuie	la	strategia	sau	la	prioritățile	

locale?	Dacă	da,	ale	cui?	
• E	pentru	a	lărgi	accesul	la	cultură?	
• E	pentru	a-i	ajuta	pe	artiști	și	companiile	să-

și	găsească	de	lucru?		
• Este	pentru	a	oferi	un	serviciu	unei	

comunități	locale?		
• Este	pentru	a	organiza	mai	bine	o	activitate	

existentă?	
• Alte	motive?	

	

2.	Care	este	scopul	unei	rețele?	

• Încercați	să	descrieți	scopul	într-un	
paragraf.	

	

3.	Care	sunt	obiectivele	pe	 termen	 lung	ale	
proiectului?	

Elaborați	scopul	menționat	mai	sus	prin	
adăugarea	 a	 3	 sau	 4	 obiective,	 de	
exemplu:	

• Aducerea	de	spectacole	profesioniste	de	
dans,	teatru	sau	muzică	în	spații	rurale;	

• Crearea	unei	rețele	sustenabile	de	
promoteri	și	spații	locale;	

• Ofertarea	unei	serii	de	ateliere	și	activități	
participatorii	legate	de	spectacole.	

	

4.	Care	sunt	obiectivele	pe	termen	scurt	ale	
proiectului?	

Identificați	 care	 sunt	 reperele	 cheie	
pentru	 a	 obține	 obiectivele	 enunțate	
anterior,	de	exemplu:		
• Montarea	a	xxx	spectacole	în	xxxx	spații	de	

către	xxxx		
• Găzduirea	a	xxxx	sesiuni	de	formare	pentru	

promoterii	locali	de	către	xxxx	
• Organizarea	a	xxx	workshopuri	în	legătură	

cu	spectacolele	de	către	xxxx	
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5.	Ce	zonă	geografică	va	acoperi	rețeaua	
dumneavostră?	

• Este	clar	definită?	
• E	ușor	de	descris	arealul	și	cine	este	eligibil	

pentru	a	face	parte	din	rețea?	
• Urmează	o	graniță	județeană	clară?	

	

6.	Ce	activități	au	loc	deja	în	arealul	
respectiv?	

• Ați	realizat	un	bilanț	al	spectacolelor	și	
activităților	locale?	

• Ce	fel	de	spectacole	au	loc?	
• Cine	le	organizează?	
• Care	sunt	spațiile	utilizate?	
• În	ce	perioadă	a	anului	se	desfășoară?	
• Există	relații	prestabilite	între	asociațiile	

organizatoare?	
• Cunoașteți	promoteri	voluntari	cărora	le-ar	

face	plăcere	să	fie	parte	din	rețea?	
• Ce	tip	de	spații	ar	putea	fi	folosite?	
• Există	publicuri	pentru	acest	tip	de	

spectacole?	

	

7.	Cine	e	implicat	sau	ar	putea	fi	implicat	în	
asociația	de	turnee	la	țară?	

• Care	sunt	asociațiile	care	ar	putea	face	parte	
din	rețeaua	dumneavostră?	

• Care	sunt	potențialii	finanțatori?	
• Autoritățile	locale?	
• Finanțatori	culturali	naționali/regionali?	
• Finanțatori	locali?	Alți	finanțatori?		

	

8.	V-ați	gândit	la	finanțare?	

• Ce	dețineți	în	acest	moment?	
• Ați	identificat	alte	surse	posibile	de	

finanțare?	
• De	câți	bani	aveți	nevoie?	

	

	

9.	 Roluri	 și	 responsabilități	 ale	 celor	
implicați	în	rețea	

• Știți	cum	va	fi	condusă/manageriată	
rețeaua	dumneavostră?	

• Care	este	structura	organizației,	de	exemplu	
organizație	culturală	independentă,	
organizație	de	caritate,	grup	informal?		

• V-ați	gândit	la	constituirea	legală	sau	la	
formula	legală	a	asociației?	

• V-ați	gândit	la	ce	veți	face	și	ce	nu	veți	face	
dumneavoastră	ca	rețea?	

• V-ați	gândit	la	ce	așteptări	aveți	de	la	
promoterii	locali,	ce	urmează	ei	să	facă?	

	

10.	Aveți	în	vigoare	politicile	adecvate?	

• Știți	cum	veți	publicita	și	marketa	rețeaua?	
• Veți	organiza	ședințe	de	pregătire?	
• Veți	oferi	ateliere	și	activități	educaționale	

legate	de	spectacole?		
• V-ați	gândit	la	politicile	de	discriminare,	

egalitate	de	șanse,	sănătate	&	siguranță,	
politicile	pentru	persoanele	cu	dizabilități?	

	

11.	Aveți	un	calendar	clar	pentru	lansarea	și	
derularea	programului?	

• Aveți	un	deadline	fix	înspre	care	să	vă	
îndreptați?	

• Ați	împărțit	acțiunile	în	etape	cheie?	
• Sunteți	conștienți	de	calendarul	fiecărei	

etape?	
• Este	acest	calendar	realist?	

 

•  
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POTENȚIALI	PARTENERI	FINANȚATORI			
Care	ar	putea	fi	partenerii	finanțatori	în	
Ungaria	&	România?		
	
I-am	 rugat	 pe	 partenerii	 noștri	 de	 la	 Asociația	
Control	Studio	din	Ungaria	și	de	la	Teatrul	Shoshin	
din	 România	 să	 ia	 în	 considerare	 potențialii	
parteneri	finanțatori	din	țările	lor.		
	

UNGARIA	

Răspuns	de	la	Asociația	Control	Studio		

Pentru	a	susține	o	rețea	de	turnee	la	țară	în	Ungaria,	
în	 viitor,	 Control	 ar	 avea	 nevoie	 să	 se	 bazeze	 pe	
Fondul	 Cultural	 Național	 Maghiar	 (NKA)	 prin	
intermediul	 Ariei	 de	 finanțare	 numite	 ‘distribuție’.	
Am	 avea	 nevoie,	 de	 asemenea,	 de	 susținerea	
autorităților	locale	și/sau	regionale.	

În	 acest	 moment	 Control	 împreună	 cu	 Spec.Street	
(Utcaszak	Színházi	Alkotóközösség)	aplică	pentru	o	
finanțare	 în	 cadrul	 programului	 Europa	 Creativă,	
dar	 și	 sponsorii	 privați	 ar	 putea	 fi	 interesați	 în	
dezvoltarea	educațională	a	adulților	în	mediul	rural	
maghiar.		

Pro	Progressione	

Pro	 Progressione,	 situată	 în	 Budapesta,	 este	 o	
agenție	 de	 management	 cultural.	 Ca	 o	 organizație	
umbrelă,	ei	susțin	artiști	implicați	la	nivel	național	și	
internațional	 și	 parteneri	 ai	 acestora.	 	 În	 cele	 ce	
urmează	Fanni	Hajdú	descrie	unul	dintre	proiectele	
internaționale	actuale:		

	

“Play!MOBILE,	o	cooperativă	internațională	inițiată	
de	patru	parteneri	din	Ungaria,	România,	Serbia	și	

Franța,	își	propune	să	încurajeze	participația	
culturală	în	microregiunile	europene.	Noi	credem	că	
arta	participativă	ar	trebui	să	fie	accesibilă	tuturor,	
indiferent	de	gen,	statut	economic,	vârstă	sau	poziție	
geografică.	Acest	proiect	activ	finanțat	de	Europa	

Creativă	și	gestionat	de	Pro	Progressione,	își	dorește	
să	ofere	o	alternativă	prin	a	face	arta	contemporană	

disponibilă	oricum	și	oriunde.		

Proiectul	nostru	își	propune	să	transforme	orașele	în	
scene	sau	spații	expoziționale	sau	piețe	și	străzi	pline	

de	ficțiune	în	care	orice	se	poate	întâmpla	cu	
ajutorul	artei.	Jocul	ca	structură	va	determina	

poziția	privitorului	ca	fiind	una	activă,	
nedeterminată,	permițându-i	să	perceapă	arta	într-



NOȚIUNI	DE	BAZĂ	

	 	
27	

un	mod	non-direct.	Așadar,	echipa	internațională	de	
artiști,	alături	de	localnici	din	orașele	vizitate,	vor	

crea	un	joc	interdisciplinar,	site-specific	și	
participativ,	care	va	fi	adoptat	în	diferite	așezări	

mici	din	țările	partenere,	aducând	astfel	mai	
aproape	publicul	de	arta	contemporană.		Noi	credem	

că	această	abordare	nu	doar	apropie	oamenii	din	
zonele	izolate	de	arta	contemporană,	ci	va	genera	
discuții	între	operatorii	culturali	în	ceea	ce	privește	

problema	accesului	la	cultură.	

Pe	lângă	organizațiile	principale	partenere,	rețeaua	
noastră	e	alcătuită	și	din	parteneri	locali	din	fiecare	

oraș	în	care	vom	implementa	proiectul.	Acești	
parteneri	lucrează	cu	comunitățile	locale,	în	cele	mai	

multe	situații	organizând	activități	culturale,	
educaționale	și	comunitare,		dar	fără	aproape	nicio	

capacitate	în	ceea	ce	privește	infrastructura,	
instrumentele	pentru	a	ajunge	la	noi	publicuri	și	
oportunitățile	de	a	crea	rețele.	Prin	implicarea	

acestor	asociații	ne	creștem	capacitatea	de	
implementare	a	unui	proiect	internațional	și	le	
oferim	idei	despre	cum	să	iasă	dintre	pereții	

instituției,	să	găsească	noi	publicuri	și	să	facă	parte	
dintr-o	rețea	mai	largă	de	instituții	de	cultură,	

internațională,	favorizându-le	o	dezvoltare	
suplimentară.”			

Fanni	Hajdú,	Pro	Progressione	

	

Spec.Street	

Spec.Street	 (Utcaszak	 Színházi	 Alkotóközösség)	 a	
fost	 înființată	 în	2007.	 Ideea	centrală	a	Spec.Street	
este	 forța	 educativă	 a	 teatrului	 în	 comunități	
segregate	geografic.	

	“Principalele	spații	pentru	spectacolele	noastre	au	
fost	căminele	culturale,	spațiile	exterioare	(ca	în	
cazul	Eroilor	Ungariei	și	a	Festivalului	”Made	in	
Gipsystan”)	și	școlile.	Programele	noastre	au	fost	
finanțate	de	diverse	entități	(	UN,	OSI,	TÁMOP,	
EACEA,	EMMI,	NKA,	FONDURILE	NORVEGIENE,	
ERASMUS	+,	FONDURILE	DE	LA	VISEGRÁD,	MOL,	

EFOP,	MAGNET	BANK).	Marele	pericol	în	această	
finanțare	din	mai	multe	resurse	este	că	programul	

trebuie	adaptat	de	multe	ori	la	expectanțele	
finanțatorului.		

	

Lucrăm	într-o	strânsă	colaborare	cu	diferite	
instituții	publice	și	private	din	Borsod	ca	Teatrul	

Național	din	Miskolc,	având	acces	la	sediul	Bisericii	
Romano	și	Greco	Catolice,	relații	de	muncă	cu	ofițerii	

șefi	din	Institutul	de	Întreținere	Klebersberg	din	
Szerencs.	

	

Am	lucrat	recent	cu	următoarele	școli	gimnaziale	și	
vocaționale	din	Miskolc,	Dr	Ambedkar,	Debreczeny	

Márton,	Baross	Gábor,	Gubody	și	Abacus	localizată	în	
Szikszó	și	Szendrő,	cu	școlile	primare	din	Homrogd,	

Felsővadász,	Alsóvadász,	Lak,	Selyeb,	Kázsmárk,	
Aszaló,	Méra,	Forró.	Am	promovat	relațiile	de	muncă	

cu	autoritățile	locale	și	ale	minorităților	
guvernamentale	din	următoarele	localități:	Szakácsi,	

Abaújszolnok,	Léh,	Rásonysápberencs,	Hegymeg,	
Tomor,	Kázsmárk,	Felsővadász.	“		

Balázs	Simon,	UtcaSZAK	

	

Asociația	Control	Studio	continuă:	

O	 viitoare	 rețea	 de	 turnee	 rurale	 în	 Ungaria	
reprezintă	 o	 mare	 posibilitate	 de	 dezvoltare	 și	
pentru	 companiile	 de	 teatru	 independent.	 Fondul	
Național	 Cultural	 din	 Ungaria	 (NKA)	 susține	 și	
festivaluri	 de	 teatru	 de	 exterior	 în	 mediul	 rural.	
Teatrul	stradal	ca	o	 formă	de	artă	are	un	potențial	
uriaș	 de	 a	 dezvolta	 publicuri	 noi	 în	 zone	
marginalizate	 social.	 Acest	 punct	 de	 vedere	 este	
foarte	bine	explicat	de	Horatio	Czertok	în	cartea	sa	
The	Theatre	of	exile,	 apărută	 la	editura	Routledge,	
New	York,	2016:	

“Oamenii	de	pe	stradă	nu	prezintă	niciun	interes	în	
raport	cu	teatrul	și	sunt	convinși	că	acesta	nu	are	



NOȚIUNI	DE	BAZĂ	

	 	
28	

nimic	de-a	face	cu	ei.	În	orașele	noastre	ceea	ce	
cunoaștem	noi	sub	denumirea	de	teatru	este	ceva	
rezervat	unei	minorități	fixe,	a	cărei	membri	văd	

teatrul	mai	degrabă	ca	pe	un	act	cultural	decât	unul	
artistic,	un	eveniment	social	mai	degrabă	decât	o	

nevoie	personală.		

Când	adresăm	acelorași	oameni	aceeași	întrebare	
după	un	spectacol,	răspunsurile	sunt	marcate	de	o	

substanțială	și	surprinzătoare	schimbare	de	
atitudine.	[…]	Acest	răspuns	imediat	și	entuziast	dat	
de	un	non-public-transformat-în-public	la	chemarea	
făcută	de	specatcolul	de	teatru	în	spații	deschise,	pe	
orice	stradă,	ar	trebui	să	fie	suficient.	[…]	Orașele	și	
satele	noastre	au	nevoie	de	teatru	pe	străzi,	ca	o	

barieră	în	calea	afluxului	de	barbarism.	Dar	oamenii	
care	au	luat	în	posesie	teatrul	îl	țin	cu	gelozie,	
păstrându-l	ostatec	între	zidurile	muzeului	de	

actorie.	”	

O	altă	rețea,	deja	existentă	în	Ungaria,	de	turnee	la	
țară	 este	 Programul	 Teatru-Hambar	 (Pajtaszínház	
Programme).	

Acest	program	reprezintă	un	bun	model,	finanțat	de	
Institutul	 Public	 Național	 de	 Artă	 (MNI)	 și	 parțial	
condus	de	Teatrul	Național	din	Budapesta.	 Implică	
81	de	 sate,	 40%	având	 sub	1,000	de	 locuitori,	 dar	
toate	nu	au	mai	mult	de	4,000	de	oameni.		

Ideea	 programului	 este	 de	 a	 crea	 rețele	 regionale	
care	 să	 fie	 conectate	 la	 nivel	 național.	 Fiecare	
regiune/provincie	alege	1-2	sate	care	să	lucreze	cu	
un	 mentor	 preofesional	 din	 Septembrie	 până	 în	
Ianuarie,	cu	care	se	vor	întâlni	de	o	duzină	de	ori.		

Satele	 se	 schimbă	 în	 fiecare	 an	 și	 fiecare	
sat/comunitate	 poate	 aplica	 cu	 un	 minim	 de	 zece	
participanți.	 Comunității	 locale	 i	 se	 va	 atribui	 un	
mentor/regizor	pentru	a	crea	un	spectacol	bazat	pe	
un	scenariu	scris	anterior	sau	pe	unul	pe	care	îl	scriu	
ei	înșiși.		

In	 Ianuarie	 aceste	 sate	 se	 întâlnesc	 la	 Teatrul	
Național	 din	 Budapesta	 pentru	 a	 prezenta	 ce	 au	
creat.		

		

Iată	 un	 site	 relevant	 în	 acest	 sens:		
https://nemzetiszinhaz.hu/hirek/2018/10/folytatodik-
a-pajtaszinhazi-szemle		

Scopul	 este	 de	 a	 construi	 comunități	 creatoare	 de	
teatru	care	continuă	să	lucreze	și	după	ce	perioada	
de	 mentorat	 și	 implicare	 directă	 în	 proiect	 s-a	
terminat.	Până	acum	Teatrul	Hambar	a	avut	succes	
și	90%	din	comunitățile	create	încă	există.	

Informații	oferite	de	Géza	Pinter	

	

ROMÂNIA	

Răspuns	din	partea	Teatrului	Shoshin:	

În	 România,	 Administrația	 Fondului	 Național	
Cultural	 (AFCN)	 sau	 Departamentul	 pentru	 Relații	
Interetnice	(DRI)	pot	fi	accesate	pentru	fonduri,	la	fel	
și	 Consiliile	 Locale	 sau	 Județene.	 Într-o	 fază	
secundară,	astfel	de	activități	ar	putea	fi	susținute	de	
diferite	 organisme	 ca	 Programul	 Național	 pentru	
Dezvoltare	Rurală	(PNDR).		

Unele	companii	mari	au	fundații	atașate,	care	uneori	
oferă	bani	 culturii.	Dar	 acest	 tip	de	 antreprenoriat	
cultural	nu	ar	trebui	să	depindă	exclusiv	de	fonduri	
obținute	pe	bază	de	aplicații	și	de	laboriosul	proces	
de	a	aduna	cinci-șase	surse	laolaltă.		

De	 asemenea	 nu	 poate	 depinde	 de	 vânzarea	 de	
bilete,	pentru	că	e	 clar	 că	nivelul	 încasărilor	nu	va	
ajunge	 niciodată	 la	 nivelul	 cheltuielor.	 Așadar,	
pentru	a	încuraja	un	mediu	propice	în	care	această	
activitate	 să	 crească,	 să	 atragă	 companii	 și	 sate	 și,	
prin	 urmare,	 să	 creeze	 o	 scenă	 artistică	 rurală	
înfloritoare,	pe	termen	lung	România	are	nevoie	de	
o	structură	similară	celei	din	Marea	Britanie,	NRTF.	
Această	structură	ar	trebui	recreată	și	ar	trebui	să	i	
se	 aloce	 fonduri	 la	 nivel	 guvernamental,	 care	 ar	
putea	 fi	 suplimentate	 de	 fonduri	 locale	 sau	 de	
fonduri	obținute	în	urma	unor	aplicații.	

Informații	oferite	de	Csongor	Köll
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CAPITOLUL	PATRU:	
CONFIGURAREA	UNEI	AGENȚII	
DE	TURNEE	LA	ȚARĂ	
	

ASOCIAȚIA	TAKE	ART	
EXPLICATA	
GHID	PAS	CU	PAS:	
• DECLARAREA	SCOPULUI		
• ȚINTE	ȘI	OBIECTIVE		
• ȚINTE	CHEIE	
• FINANȚARE	
• POLITICI	ARTISTICE	
• RECRUTAREA	 PROMOTERILOR	
VOLUNTARILOR	LOCALI		

• ALTE	POLITICI	

	

	

Următorul	 capitol	 va	 folosi	 metodologia	 asociației	
Take	Art	pentru	a	oferi	un	ghid	pas	cu	pas	în	crearea	
unei	 agenții	 de	 turnee	 la	 țară	 și	 pe	 urmă	
funcționalizarea	ei.	Dar	mai	întâi	un	pic	de	istorie	a	
asociației	Take	Art.	

ASOCIAȚIA	TAKE	ART	EXPLICATĂ			
Înființată	ca	o	agenție	de	turnee	la	țară	în	1987,	Take	
Art	este	o	organizație	artistică	de	pionerat,	cu	sediul	
în	Somerset,	Sud-Vestul	Angliei.	Suntem	înregistrați	
juridic	ca	o	organizație	non-profit.	

Take	Art	nu	trăiește	într-un	teatru,	un	studio	de	dans	
sau	un	centru	cultural,	ci	în	sate	și	comunități	rurale	
ale	 Somersetului.	 Facem	 parte	 din	 portofoliul	
național	ACE	(Arts	Council	England)	al	organizațiilor	
și	 avem	 misiunea	 de	 a	 oferi	 o	 gamă	 largă	 de	
oportunități	 artistice	 oamenilor	 de	 toate	 vârstele,	
proveniențele	 și	 abilitățile	 de	 a	 experimenta,	
participa	și	lucra	în	domeniul	artelor.		

Spectacolele	 de	 teatru,	 dans,	 muzică	 și	 activitățile	
pentru	 copii,	 împreună	 cu	 programul	 de	 turnee	 la	
țară	 sunt	 de	multe	 ori	 țintite	 către	 societățile	 cele	
mai	 dezavantajate,	 incluzând	 oameni	 care	 locuiesc	
în	zone	 rurale	 și	pe	 cei	 care	nu	 accesează	 arta	din	
rațiuni	economice,	sociale	sau	psihologice.		
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“Mai	presus	de	toate	Take	Art	răspunde	singurei	
întrebări	care	stă	în	centrul	filosofiei	de	viață	din	
Somersetul	rural,	respectiv	‘Ce	faci	când	nu	mai	

suporți	să	te	uiți	la	televizor?'	Răspunsul	e	simplu,	iei	
telefonul	și	contactezi	Take	Art.	La	telefon	îți	va	
răspunde	cineva	care	e	pe	cale	să	te	ajute	să-ți	

îndeplinești	toate	visurile.	Pe	urmă	pornești	într-o	
aventură	a	promovării	artei	pe	care	nu	credeai	

niciodată	posibilă.	În	cele	din	urmă	te	vei	simți	atât	
de	bine	în	sala	de	festivități	a	satului	că	până	și	copii	
tăi	vor	înceta	să	se	mai	uite	la	TV!	Să	continue	cât	
mai	mult.	Am	senzația	că	nu	ne-am	descurca	fără	

Take	Art”		

Mike	Hoskin,	un	promotor	al	unui	spațiu	rural	
inițial,	scriind	în	1987	

Din	 1987	 am	 coordonat	 turneele	 a	 peste	 750	 de	
companii	 și	 am	 oferit	 spectacole	 de	 calitate	 unui	
public	format	din	cu	mult	peste	150,000	de	oameni	
și	avem	reputația	de	a	fi	una	dintre	cele	mai	celebre	
agenții	 de	 turnee	 la	 țară	 din	 Marea	 Britanie.	
Promovând	toate	formele	de	artă	programul	nostru	
circulă	printr-o	rețea	largă	de	cămine	culturale,	școli,	
biserici	 și	 spații	 comunitare.	 Dezvoltăm	 publicuri	
noi	în	spații	noi	și	ne	asigurăm	că	programul	nostru	
este	accesibil	oamenilor	de	toate	vârstele	și	din	toate	
mediile.	 Jucăm	 un	 rol	 important	 în	 susținerea	
programelor	 de	 arte	 performative	 de	 calitate	 care	
sunt	 accesibile	 geografic	 tuturor	 rezidenților	 din	
Somerset.		

Căutăm	 cu	 atenție	 și	 aducem	 în	 regiunea	 noastră	
munca	artistică	pe	care	o	considerăm	excepțională	
de	 la	nivel	 local,	 regional,	național	și	 internațional.	
Conectăm	publicuri	și	artiști	prin	dezvoltarea	unor	
proiecte	 în	 care	 companiile	 repetă	 și	 împărtășesc	
spectacolele	 încă	 din	 faza	 de	 work-in-progress;	
organizăm	 cazări	 pentru	 membri	 companiilor	 la	
voluntari	dispuși	să-i	găzduiască,	conducem	ateliere	
în	școli	și	oferim	discuții	după	spectacole.	

“Simt	că	întreaga	noastră	comunitate	a	fost	
norocoasă	în	ultimul	an	pentru	că	a	avut	șansa	de	a	
experimenta	arta	în	forme	atât	de	diverse.	Mă	întreb	

ce	făceam	înainte	de	Take	Art.”	

Tutore	Comunitar	pentru	Educația	Adulților,	Școala	

Avishayes	

Take	Art	lucrează	în	acest	moment	în	parteneriat	cu	
peste	 30	 de	 grupuri	 de	 promoteri	 voluntari,	
susținând	 prezentarea	 a	 60	 de	 spectacole	
captivante,	 diverse	 și	 ambițioase	 forme	 de	 teatru,	
muzică,	dans,	spectacole	de	păpuși,	care	ajung	la	un	
public	de	peste	5,000	de	oameni	anual.		

	“Standardul	artistic	a	fost	constant	ridicat	și	
susținerea	prin	publicitate	și	contact	permanent	

inegalabilă.	Take	Art	reprezintă	una	dintre	cele	mai	
interesante	lucruri	dezvoltate	în	Somerset	și	

programul	nostru	artistic	s-a	îmbunătățit	datorită	
acestei	inițiative.”	

Avril	Silk,	Organizator	Artistic	Comunitar	la	
Ashbrittle	Arts	

Ghid	pas	cu	pas	
DECLARAREA	SCOPULUI		

Un	scurt	paragraf	despre	motivația	pe	care	o	aveți	
pentru	 a	 înființa	 o	 agenție	 de	 turnee	 la	 țară	 în	
regiunea	 dumneavostră.	 De	 exemplu,	 declararea	
scopului	 asociației	 Take	 Art	 sună	 după	 cum	
urmează:			

Pentru	a	crește	conștientizarea,	profilul	și	înțelegerea	
artelor	în	Somerset	și	pentru	a	crește	accesul	la	artă	
de-a	 lungul	țării,	 în	 special	pentru	cei	dezavantajați	
geografic,	 cultural,	 economic,	 social	 și	 fizic.	 Prin	
intermediul	programului	nostru	de	turnee,	vom	lucra	
în	 parteneriat	 cu	 voluntari	 locali	 pentru	 a	 aduce	
evenimente	 culturale	 profesioniste	 în	 comunitățile	
rurale	din	Somerset,	 furnizând	servicii	de	calitate	 în	
acele	locuri	unde	accesul	la	astfel	de	evenimente	este	
limitat.		
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ȚINTE	ȘI	OBIECTIVE	

Stabiliți	un	set	de	ținte	clare	‘ce	vreți	să	faceți’	și	de	
obiective	‘cum	vreți	să	le	realizați’.			

Țintele	și	obiectivele	Take	Art	sunt:		

Ținte	

• De	 a	 aduce	 spectacole	 memorabile,	 de	
calitate,	 de	 toate	 formele	 artistice	 în	
comunitățile	rurale	din	Somerset;		

• Să	 realizăm	 o	 rețea	 locală	 de	 promoteri	
voluntari	și	spații.		

Obiective:	

• Vom	oferta	grupurilor	de	promoteri	
voluntari		din	regiunea	Somerset	o	
diversitate	mare	de	spectacole	de	dans,	
teatru	și	muzică	pentru	turnee;	

• Vom	promova	spectacole	ce	se	adresează	
unei	mari	varietăți	de	publicuri;	

• Vom	susține	un	program	de	diversitate	
culturală,	în	sensul	cel	mai	larg	al	
termenului;		

• Vom	oferi	un	program	echilibrat	ca	număr	
de	spectacole	locale,	naționale	și	
internaționale;	

• Ne	vom	asigura	că	există	un	bun	echilibru	
între	ofertele	făcute	de	artiști	bărbați	și	cele	
făcute	de	artiști	femei;	

• Vom	dezvolta	încrederea	voluntarilor	în	a	
deveni	promoteri	locali	de	artă.	

ȚINTE	CHEIE	

Ce	 vrei	 să	 faci	 și	 unde	 vrei	 să	 faci	 diferența.	 De	
exemplu,	în	fiecare	an,	Take	Art:	

• Va	oferi	turnee	pentru	20	de	companii;		
• Va	lucra	cu	cel	puțin	30	de	grupuri	diferite	de	

promoteri	voluntari;	
• Va	promova	peste	45	de	spectacole	anual;	
• Va	 ținti	 la	 o	medie	de	65	de	 spectatori	per	

spectacol;	
• Va	oferi	companiilor	și	artiștilor	ocazia	de	a	

se	deplasa	în	turneu	prin	Somerset;	
• Va	 oferi	 publicurilor	 posibilitatea	 de	 a	

experimenta	spectacole	live	în	zona	rurală	a	

Somerset;	
• Va	crește	încrederea	voluntarilor.	

FINANȚARE		

Există	 un	 număr	 de	 surse	 de	 finanțare	 posibile	 în	
Marea	Britanie.	Take	Art	primește	 fonduri	din	mai	
multe	surse,	de	exemplu:	

• Consiliul	pentru	Arte	al	Angliei		
• Autorități	Locale	din	Somerset	
• Venituri	din	vânzarea	de	bilete	
• Trusturi	&	Fundații	
• 	

În	 general	 Take	 Art	 alocă	 o	 parte	 din	 granturile	
anuale	de	la	ACE	și	de	la	autoritățile	locale	pentru	a-
și	 finanța	 personalul	 și	 a	 acoperi	 cheltuielile	
generale,	precum	și,	o	sumă	mică,	pentru	a	 finanța	
programe	artistice.		Toți	bani	strânși	de	la	trusturi	și	
fundații	sunt	alocați	în	mod	special	pentru	proiectele	
de	turnee	la	țară.	Tabelele	următoare	prezintă	media	
veniturilor	 și	 cheltuielilor	 anuale.	 De	 asemenea,	 e	
interesant	de	remarcat	faptul	că	veniturile	din	bilete	
echivalează	 aproape	 costurile	 cu	 onorariile	
artiștilor.				

Veniturile	Take	Art	în	2018 
21.500	£	Vânzare	de	bilete	
4.000	£	Trusturi	și	Fundații	
11.000	£	Autorități	Locale	
33.500	£	Consiliul	pentru	Arte	
	
Cheltuielie	Take	art	în	2018	
27.500	£	onorariile	artiștilor	
2.100	£	Marketing	și	diverse	
10.000	£	Cheltuieli	generale	
21.400	£	Cheltuieli	de	personal	

	

Venituri		

Consiliul	pentru	Arte	din	Anglia		

Take	 Art	 face	 parte	 din	 portofoliul	 național	 de	
organizații	 de	 artă	 ale	 Consiliul	 pentru	 Arte	 și	 în	
această	calitate	are	un	acord	de	parteneriat	prin	care	
se	obligă	să	prezinte	un	program	stabilit	de	comun	
acord	pentru	fiecare	perioadă	de	câte	patru	ani.	
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Autoritățile	Locale		

Din	 2011	 nesiguranța	 economică	 predominantă	 și	
‘austeritatea’	din	Marea	Britanie	a	afectat	puternic	
finanțările	 pentru	 artă	 din	 partea	 autorităților	
locale.	 În	 Somerset	 nu	mai	 avem	 acorduri	 privind	
nivelul	serviciilor	și	doar	o	autoritate	locală	din	șase	
continuă	 să	 ne	 acorde	 finanțări	 într-un	 mod	
continuu.	 Există	 surse	 mici	 de	 finanțare	 acordate	
pentru	 dezvoltarea	 artelor	 la	 care	 putem	 aplica	
anual,	 dar	 acestea	 nu	 reprezintă	 o	 bază	 stabilă	
pentru	munca	noastră	în	zonele	rurale.		

Vânzarea	de	bilete	

Începând	 cu	 diminuarea	 finanțărilor	 de	 la	
autoritățile	 locale,	 veniturile	 câștigate	 (vânzare	 de	
bilete)	 au	 devenit	 un	 element	 foarte	 important	
pentru	supraviețuirea	programului	de	turnee	la	țară	
din	Somerset.	Lucrăm	cu	fiecare	grup	de	promoteri	
voluntari	pentru	a	găsi	suma	potrivită	pentru	prețul	
biletului	și	pentru	a	maximaliza	întoarcerea	banilor	
către	 Take	 Art.	 Fără	 acest	 lucru	 programul	 pur	 și	
simplu	nu	ar	exista.			

Biletele	 pentru	 fiecare	 spectacol	 sunt	 vândute	
membrilor	publicului	de	către	promoterul	local	care	
trimite	la	rândul	lui	un	procent	din	bilete	agenției	de	
turnee	la	țară.	În	Somerset	noi	percepem	un	procent	
de	80%	din	totalul	biletelor	vândute.	

	

Trusturi	&	Fundații		

Take	 Art	 este	 parte	 a	 unui	 grup	 de	 organizații	
regionale	 de	 turnee	 la	 țară	 din	 Sud-Vestul	 Angliei	
care	 colaborează	 între	 ele	 în	 cadrul	 unor	 proiecte	
specifice	 de	 turnee	 în	 mediul	 rural	 ceea	 ce	
presupune	generarea	de	venituri	per	proiect.	

Cheltuieli	
Cheltuielil	specifice	pentru	a	conduce	un	program	de	
turnee	la	țară	includ:		

• Onorariile	artiștilor:	bani	pentru	plata	
performerilor;			

• Costuri	de	marketing:	pentru	a	publicita	
atât	organizația	de	turnee	rurale	cât	și	
fiecare	spectacol	în	parte;	

• Cheltuieli	de	funcționare:	cheltuieli	poștale,	
telefonice,	papetărie,	cheltuieli	generale	
pentru	birou;	

• Cheltuieli	de	personal:	onorariul	
coordonatorului:	la	agențiile	mai	mari	
acesta	poate	fi	echivalentul	unui	salar	
întreg,	plus	un	administrator	și	un	specialist		
în	marketing;	

• Instruire:	programe	de	dezvoltare	a	
capacităților	pentru	promoteri;			

• Unele	agenții	vor	investi	de	aemenea	în		
achiziționarea		de	echipamente	pentru	
sunet		și	lumini.		
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POLITICI	ARTISTICE		

Politicile	 artistice	 vor	 fi	 o	 extensie	 a	 țintelor	 și	
obiectivelor.	 Ar	 trebui	 să	 se	 afle	 în	 centrul	
organizației.	Calitatea	spectacolelor	oferite	este	unul	
dintre	 cele	 mai	 importante	 elemente	 pentru	 ca	
programul	 să	 funcționeze.	 Politicile	 artistice	 ar	
trebui	să	fie	un	document	‘viu’,	nu	unul	care	stă	pe	
un	raft	în	birou.	Ar	trebui	să	ghideze,	dea	formă	și	să	
dezvolte	programul	dumneavostră.		

Politicile	artistice	ale	Take	Art	sunt:		

Take	Art	 se	angajează	 să	ofere	promoterilor	 rurali	
spectacolele	disponibile	pentru	turneu	în	Somerset	
de	 cea	 mai	 bună	 calitate.	 Oferta	 va	 acoperi	 o	
varietate	largă	de	artă	sub	toate	formele,	incluzând	
teatru,	 dans,	 film,	 muzică,	 marionete	 și	 Arte	
combinate.	 Spectacolele	 vor	 fi	 selectate	 și	 ofertate	
către	 promoteri	 pe	 baza	 calității,	 adecvării,	
disponibilității	 și	 prețului.	 Laolaltă,	 companiile	
incluse	în	program	ar	trebui	să	ofere	o	varietate	de	
spectacole	 agreabile,	 memorabile,	 participative,	
ambițioase,	 bine	 jucate,	 accesibile	 ca	 preț	 și	
distractive.	 Spectacolele	 își	 vor	 propune	 să	 fie	
atractive	pentru	un	spectru	larg	de	publicuri	mixte,	
multe	 vor	 fi	 spectacole	 de	 familie,	 vor	 reflecta	
nevoile,	 dorințele	 și	 gusturile	 localnicilor	 și	 vor	 fi	
selectate	dintr-un	bazin	de	oferte	ale	companiilor	de	
spectacole	 internaționale,	 naționale,	 regionale	 și	
locale.	

Pe	 tot	 parcursul	 anului	 artiștii	 și	 companiile	 sunt	
încurajați	 să	 depună	 informații	 despre	 producțiile	
pe	 care	 le	 au	 disponibile	 pentru	 viitorul	 turneu	
pentru	a	fi	luate	în	considerare	pentru	programul	de	
turnee	 la	 țară	al	Take	Art.	 În	Februarie\Martie,	 pe	
baza	informațiilor	depuse,	utilizând	criteriile	expuse	
anterior,	 se	 alcătuiește	 o	 listă	 finală	 de	 producții,	
valabile	pentru	promovare	între	Septembrie	și	Iunie	
viitor.	

		Fiecărui	proiect	i	se	acordă	atenție	egală.	Artiștii	și	
companiile	 sunt	 contactați	 pentru	 a	 stabili	
disponibilitatea,	 necesitățile	 tehnice,	 publicurile	
țintă,	 se	 negociază	 un	 calendar	 și	 se	 stabilește	 un	
onorariu.	Se	realizează		o	broșură	conținând	o	listă	
de	 20-40	 producții	 diferite	 și	 se	 trimite	 tuturor	
promoterilor	din	 	sate	 	care	s-au	arătat	 	 interesați.	
Promoterii	își	fac	apoi	alegerile	și	depun	un	formular	

de	 rezervare.	 Take	 Art	 jonglează	 cu	 datele	 și	
organizează	turnee	care	sunt	confirmate	de	regulă	în	
lunile	Iunie	și	Iulie	când	fiecărei	companii	i	se	trimite	
un	contract	formal.		

Take	Art	își	dorește	să	susțină	diversitatea	culturală	
în	 cele	mai	 largi	 forme	 ale	 ei:	 ne	 dorim	 să	 oferim	
spectacole	 care	 reflectă	 comunitățile	 de	 diferite	
culturi	întâlnite	de-a	lungul	Marii	Britanii,	dar	și	în	
afara	 ei	 și	 să	 ofere	 experiențe	 pentru	 oameni	 de	
proveniențe	diverse	pentru	ca	 să	se	adune	 laolaltă	
diferite	valori	culturale.		

Take	Art	își	propune	să	susțină	performeri,	companii	
și	promoter,	să	ofere	spectacole	noi	și	provocatoare	
prin	 intermediul	 scriiturii	 și/sau	 esteticii	
contemporane	 precum	 și	 noi	 contracte	 în	 spații	
rurale.	Rețeaua	de	promoteri	rurali	va	fi	susținută	cu	
sfaturi	 pentru	 a-și	 dezvolta	 încrederea	 în	
capacitățile	de	promovare	ale	artelor	în	zonele	lor	și	
pentru	 a	 crea	 noi	 publicuri	 pentru	 activitățile	
artistice.	 Promoterii	 vor	 fi	 încurajați	 să	 împartă	
povara	muncii	unei	echipe	locale	de	voluntari.	Take	
Art	se	va	asigura	că	bunele	practici	de	egalitate	de	
șanse	 sunt	 parte	 a	 programării,	 performării,	
marketării	și	a	managementului.	

RECRUTAREA	PROMOTERILOR	LOCALI		

Promoterul	 voluntar	 local	 este	 absolut	 esențial	
pentru	ca	sistemul	de	turnee	la	țară	să	fie	un	succes.	
Cheia	constă	în	recrutarea	de	calitate.	Cei	mai	Buni	
promoteri	 sunt	 cei	 care	 sunt	 bine	 conectați	 în	
propriile	 rețele	 locale,	 care	 cunosc	 multă	 lume	 în	
satul	lor	și	care	sunt	buni	la	'răspândirea	veștilor.'		Ei	
trebuie	 să	 fie,	 de	 asemenea	plăcuți	 și	 respectați	 în	
comunitatea	lor.			

Promoter	 poate	 fi	 o	 singură	 persoană	 care	 să-și	
asume	toată	munca	sau	ar	putea	 fi	un	mic	grup	de	
oameni	care	își	împart	rolurile	între	ei.	

Ei	 pot	 fi	 membri	 ai	 comitetului	 de	 organizare	 de	
evenimente	 al	 căminului	 cultural	 (sau	 spațiului	 de	
festivități)	 sau	 ar	 putea	 fi	 oameni	 conectați	 la	
comunitate	 ca	 de	 exemplu	 preotul	 din	 sat	 sau	 un	
profesor.	Sau	pot	fi	pur	și	simplu	indivizi	care	au	un	
interes	 personal	 în	 aducerea	 de	 spectacole	 live	 în	
propriile	comunități	locale.			
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Recrutarea	promoterilor	poate	să	înceapă	în	timpul	
auditului	și	a	procesului	de	consultări	când	e	posibil	
să	 stabiliți	 o	 listă	 finală	de	 localnici	motivați.	Dacă	
nu,	cea	mai	bună	metodă	de	recrutare	este	sau	prin	
organizarea	 unei	 întâlniri	 în	 fiecare	 comunitate	
pentru	a	crește	interesul	sau	prin	lipirea	de	anunțuri	
de	recrutare.	Majoritatea	satelor	din	Marea	Britanie	
au	newsletter-uri	sau	panouri	de	anunțuri	în	parohie	
sau	la	biserică	unde	pot	fi	plasate	astfel	de	anunțuri.	
Consiliile	parohiale	locale	sau	grupurile	comunitare	
pot	fi	de	folos	prin	a	vă	direcționa	către	oamenii	care	
ar	putea	fi	interesați	să	devină	promoteri	voluntari.	

	

ALTE	POLITICI	

Take	Art	are	un	număr	de	alte	politici	care	vă	pot	fi	
puse	la	dispoziție	la	cerere:	

Protecția	Copilului	(incluzând	adulții	vulnerabili)		

Serviciu	Clienți	

Egalitate	

Sustenabilitatea	Mediului	

Sănătate	&	Siguranță		

Răspundere	Publică	

	

	“Recrutarea	unor	indivizi	entuziaști	va	fi	cheia	
pentru	punerea	pe	picioare	a	unui		model	reușit	de	

turnee	la	țară	în	Ungaria	și	România.	Uniunea	
oamenilor	în	jurul	dezideratului	de	păstrare	a	

satului	lor	'vibrant,	viu	și	sănătos'	prin	creșterea	
capacității	de	voluntariat	și	dezvoltarea	de	

aptitudini	în	promovarea	artelor	va	face	pur	și	
simplu	diferența.	Fără	această	cheie	și	fără	oameni	
dedicați	turneele	la	țară	pur	și	simplu	nu	vor	avea	

loc.”	

Sarah	Peterkin,	Take	Art	
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Așadar	ce	urmează?	Să	presupunem	că	v-ați	finalizat	
cercetarea	în	vederea	construirii	și	dezvoltării	unei	
agenții	de	turnee	la	țară	în	țara	dumneavoastră.			

V-ați	declarat	scopul,	țintele	și	obiectivele,	ați	adunat	
partenerii,	ați	generat	interes	în	raport	cu	proiectul,	
ați	recrutat	promoteri	voluntari	și	ați	găsit	finanțare.	
Ce	faceți	înainte	ca	primul	turneu	să	chiar	aibă	loc?		

Această	secțiune	se	ocupă	de	etapele	practice	pe	care	
asociația	Take	Art	 le	parcurge	pentru	ca	totul	să	se	
întâmple.	 În	 primul	 rând	 vom	 sublinia	
responsabilitățile	 cheie	 de	 toate	 părțile,	 ale	
coordonatorului,	ale	grupului	de	promoteri	 locali	și	
ale	companiilor	implicate.	Ele	nu	sunt	definitive	dar	
reprezintă	o	primă	prezentare	generală.	

ROLURI	ȘI	RESPONSABILITĂȚI	

Turneele	la	țară	se	bazează	pe	un	parteneriat	între	
agenția	organizatoare,	promoter	și	artiști,	cu	fiecare	
dintre	 părți	 având	 responsabilități	 după	 cum	
urmează:	

Coordonatorul:	
alcătuiește	broșura	de	spectacole	care	sunt	
memorabile,	plăcute,	diverse	și	accesibile	ca	preț;	
oferă	suport	financiar;	oferă	sfaturi	și	susținere;	
contractează,	plătește	și	ține	legătura	cu	companiile	
de	spectacole.		
	
Promoterul/Grupul	Voluntar:		
alege	evenimentele	pe	care	ar	vrea	să	le	
promoveze;	rezervă	spațiul	și	se	asigură	că	există	
toate	aprobările	de	funcționare;	publicitează	și	
vinde	biletele,	se	asigură	că	spațiul	este	sigur,	
accesibil	și	primitor	pentru	public;	gestionează	
desfășurarea	evenimentului	în	ziua	respectivă;	
plătește	asociației	Take	Art	onorariul	stabilit.	
	
Artistul/Compania:		
oferă	coordonatorului	de	turnee	rurale	informații	
despre	spectacole	și	materiale	publicitare;	oferă	
toate	datele	tehnice	necesare	desfășurării	
spectacolului;	joacă	spectacolul	conform	
contractului	și	facturează	agenția	după	eveniment.	
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ALEGEREA	COMPANIILOR	

În	continuare,	cum	își	alege	Take	Art	companiile	și	
performerii	care	vor	fi	ofertați	pentru	turneu	în	zona	
Somerset?		

Politica	noastră	artistică	subliniază	dorința	noastră	
de	 a	 oferi	 în	 turneu	diferite	 forme	de	 artă	 (teatru,	
muzică,	 dans,	 poezie,	 etc),	 de	 la	 artiști	 locali	 la	
companii	regionale,	naționale	și	internaționale.		

	De	asemenea,	ne	dorim	să	promovăm	diversitatea	
în	cel	mai	larg	sens,	de	exemplu	prin	culturi	diferite,	
egalitate	 de	 sex,	 dar	 și	 spectacole	 care	 prezintă	
persoane	cu	dizabilități.		

Cu	 toate	 acestea	 în	 minte,	 Take	 Art	 încurajează	
artiștii	 și	 companiile	 să	 depună	 detalii	 ale	
spectacolelor	lor	pe	tot	parcursul	anului.	Toate		sunt	
adunate	 laolaltă	 pentru	 perioada	 în	 care	 are	 loc	
programarea,	în	lunile	februarie	și	martie	a	fiecărui	
an.	Alcătuim	o	listă	lungă	de	spectacole	care	se		

	
potrivesc	politicilor	noastre	și	pe	parcursul	a	câteva	
săptămâni	 o	 reducem	 la	 o	 listă	 finală	 de	 20-24	de	
spectacole	 potrivite	 pentru	 turneu.	 Accesibilitatea,	
disponibilitatea	și	costurile	sunt	de	asemenea		chei	
ale	acestui	proces.	

Echilibrul	 programului	 este	 esențial	 pentru	 tot.	 E	
vital	să	găsim	spectacole	diferite	ca	preț,	spectacole	
care	 au	 decor,	 distribuție	 seriosă,	 ecleraj	 etc,	
elemente	care	vor	transforma	căminul	cultural	într-
un	 spațiu	 complet	 diferit	 pentru	 seara	
reprezentației,	dar	și	one	man	show-uri	care	pot	 fi	
jucate	 în	 spații	 mult	 mai	 mici	 cu	 foarte	 puține	
elemente	de	recuzită	sau	tehnologie	redusă.		

În	 cele	 din	 urmă	 căutăm	 spectacole	 care	 vor	 avea	
priză	la	o	mare	varietate	de	oameni,	care	au	toate	sau		

unele	 din	 următoarele	 caracteristici:	 sunt	 plăcute,	
captivante,	 memorabile,	 paricipative,	 ambițioase,	
jucate	bine,	 accesibile	 ca	preț,	noi,	 provocatoare	 și	
distractive.				
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Take	 Art	 se	 întâlnește	 cel	 puțin	 odată	 pe	 an	 cu	
coordonatorii	noștri	de	turnee	din	regiunea	de	Sud-
Vest	 pentru	 a	 discuta	 programele	 și	 a	 compara	
plusurile	și	minusurile	stagiunii	trecute.	Împărtășim	
idei	și	știri	despre	spectacolele	viitoare	și	invariabil	
planificăm	 proiecte	 la	 care	 putem	 lucra	 împreună	
pentru	 a	 le	 oferi	 companiilor	un	 interval	de	10-15	
date	 de-a	 lungul	 rețelei	 regionale	 din	 Sud-Vest	
alcătuite	din	 șapte	 agenții.	 Acest	 lucru	 este	 valabil	
mai	ales	pentru	turneele	naționale	și	internaționale	
în	 cazul	 cărora	 este	 vital	 să	 le	 putem	 oferi	
companiilor	 mai	 mult	 de	 o	 singură	 dată	 posibilă	
pentru	 ca	 turneul	 să	 devină	 eficient	 financiar	 atât	
pentru	agenție	cât	și	pentru	companie.			

Succesul	turneelor	la	țară	în	ultimii	peste	30	de	ani	a	
adus	 acest	 sector	 în	 conștiința	 de	 masă	 a	
companiilor	 de	 turnee.	 În	 zilele	 noastre	 este	
neobișnuit	să	ne	adresăm	unei	companii	care	să	nu	
fi	 auzit	 de	 turneele	 în	 mediul	 rural.	 Poate	 nu	
reprezintă	parcursul	ideal	pentru	anumite	companii,	
dar	 toate	 au	 auzit	 de	 existența	 acestui	 sistem	 și	 îi	
respectă	unicitatea.		

Festivalurile	și	prezentările	de	spectacole	sunt	ocazii	
extraordinare	de	a	întâlni	noi	artiști	și	noi	companii.	
Festivalul	 Fringe	 de	 la	 Edinburg	 din	 Scoția	 și	
Festivalul	Contact	East	din	Canada,	alături	de	bienala	
Noi	Direcții	a	NRTF	reprezintă	sursele	principale	ale	
Take	Art	pentru	noi	spectacole	de	turneu.	

Ar	 fi	 foarte	 neobișnuit	 pentru	 Take	 Art	 să	
contracteze	un	spectacol	al	unei	companii	fără	să-l	fi	
văzut	sau	care	nu	a	fost	recomandat	de	un	partener	
care	lucrează	în	industrie.	Recomandările	personale	
de	la	oameni	în	care	aveți	încredere	sunt	incredibil	
de	 importante	 și	 vitale	 pentru	 a	 asigura	 succesul	
sistemului	de	turnee	la	țară.		

CALENDAR	
Odată	ce	Take	Art	și-a	alcătuit	lista	finală	de	
companii,	urmează	un	proces	de	lucru	pentru	a	
realiza	un	sistem	de	promovare	de	succes	al	
evenimentului.	
	

• Feb-Martie:	Lista	finală	a	
companiilor/artiștilor;		

• Feb-Martie:	Discutarea	spectacolului	cu	

compania:	conținuturi,	necesități	tehnice,	
durată,	public	țintă,	materiale	publicitare,	
necesități	de	cazare	și	onorariu	(care	
include	toate	costurile	suplimentare,	costuri	
de	deplasare,	TVA,	etc);	

• Feb-Martie:	Expedierea	unui	Formular	de	
Informații	către	companii;		

• Feb-Martie:	Actualizarea	bazei	de	date	a	
promoterilor	voluntari;	

• Aprilie:	Compilarea	unui	‘meniu’	al	
spectacolelor;	

• Aprilie:	Proiectarea	unui	Formular	de	
Rezervări;		

• Aprilie:	Planificarea	unei	ședințe	cu	
promoterii	și	trimiterea	invitațiilor;		

• Aprilie-Mai:	Întâlnirea	cu	promoterii	și	
lansarea	Broșurii;	

• Iunie:	Gestionarea	rezervărilor	primite	de	
la	promoterii	voluntari;	

• Iunie-Iulie:	Fixarea	datelor	de	turneu	
pentru	perioada	Septembrie-Iunie;	

• Iulie:	Expedierea	formularelor	de	acord;	
• August:	Expedierea	contractelor	către	

companii;		
• August-Martie:	Expedierea	către	

promoterii	voluntari	a	materialelor	
promoționale:	afișe,	flyere,	bilete;	

• Septembrie-Iunie:	Susținerea	
promoterilor	voluntari	cu	sfaturi	pe	
parcursul	perioadei	de	turnee;	participarea	
la	spectacole,	plata	companiilor,	depunerea	
încasărilor	și	expedierea	formularelor	de	
feedback.	

LANSAREA	BROȘURII		

Un	 element	 cheie	 al	 procesului	 anual	 de	 lucru	 îl	
reprezintă	 găzduirea	 unui	 eveniment,	 o	 ședință	 a	
promoterilor	 în	 vederea	 lansării	 noii	 broșuri	 de	
spectacole.	 În	 cazul	 Take	 Art	 broșura	 este	 gata	 de	
lansare	la	sfârșitul	lui	aprilie	sau	începutul	lui	mai.			

Am	 organizat	 lansarea	 broșurii	 în	multe	 feluri.	 Pe	
parcursul	unei	întregi	zile	care	a	inclus	și	un	atelier	
despre	'cum	să-ți	marketezi	evenimentul'	sau	ca	un	
showcase	cu	companii	care	au	prezentat	fragmente	
din	spectacolele	 lor.	 	Sau	și	mai	simplu,	o	 întâlnire	
informală	 într-o	 după-amiază	 pentru	 a	 parcurge	
broșura	și	a	discuta	despre	fiecare	spectacol	în	parte.	
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Depinde	 de	 câți	 promoteri	 voluntari	 aveți	 și	 ce	 vă	
propuneți	să	obțineți.			

Promoterilor	 voluntari	 li	 se	 pare	 de	 neprețuit	 să	
audă	 direct	 de	 la	 coordonator	 câte	 ceva	 despre	
fiecare	 spectacol,	 cum	 și	 de	 ce	 ar	 trebui	 jucat	 în	
căminele	 lor	 culturale.	 Le	 place	 să	 audă	 istoricul	
artiștilor	și	al	companiilor	care	le	sunt	ofertate	și	vor	
să	știe	despre	ce	e	vorba	în	fiecare	dintre	producții.		

Promoterilor	 voluntari	 le	 face	 plăcere	 să	 se	
întâlnească	 unii	 cu	 alții	 și	 să	 facă	 schimb	 de	
experiențe	 și	 să-și	 împărtășească	 ideile	 despre	
adunarea	publicului	 și	 promovarea	 evenimentelor.	
Și	 mai	 presus	 de	 orice	 le	 place	 să-și	 viziteze	 unii	
altora	 căminele	 culturale,	 să	 le	 studieze	 și	 să	
constate	cum	pot	fi	ele	organizate	diferit.		

	

DEZVOLTAREA	PUBLICULUI		

Turneele	 la	 țară	 sunt	 o	 oportunitate	 fantastică	
pentru	 companii	 de	 a-și	 dezvolta	 publicurile.	Nu	 e	
neobișnuit	 pentru	 un	 spectator	 să	 cumpere	 bilet	
doar	pentru	a-l	susține	pe	promoterul	local	și	pentru	
a	susține	ideea	că	ceva	se	întâmplă	în	localitatea	lui.	
E	posibil	să	nu	fi	auzit	niciodată	de	o	companie,	de	
un	spectacol	sau	chiar	să	nu	știe	ce	au	venit	să	vadă.		

Publicurile	 din	 sate	 pot	 fi	 foarte	 împărțite	
demografic.	O	paletă	mare	de	vârste	și	 tipologii	de	
oameni	 trăiesc	 în	 comunitățile	 rurale	 din	 Marea	
Britanie.	 Nu	 se	 poate	 pleca	 de	 la	 premisa	 că	 sunt	
consumatori	noi	de	artă.	Există	un	element	special	și	
unic	al	turneelor	la	țară.	Performerii	sunt	primiți	în	
propriul	spațiu	al	comunității,	ceea	ce	facilitează	un	
dialog	 autentic	după	 spectacol.	Membrii	 publicului	
se	înscriu	deseori	pe	lista	de	știri	a		unei	companii	și	
devin	urmăritori	înfocați	ai	activității	lor.			

	

PREGĂTIREA	PROMOTERILOR	

Turneele	 rurale	 îi	 transformă	 pe	 localnici	 în	
promoteri	 ai	 artei.	 Voluntarii	 își	 consolidează	
competențele	și	cunoștințele	odată	cu	trecerea	prin	
procesul	 de	 alegere	 a	 unui	 spectacol,	 rezervare	 a	

unui	spațiu,	publicitarea	și	realizarea	marketingului	
de	 eveniment,	 vânzarea	 de	 bilete,	 găzduirea		
artiștilor	 și	 grija	 pentru	 public	 din	 seara	
spectacolului.	

Coordonatorul	oferă	sfaturi	și	ajută	pe	tot	parcursul	
procesului	 și	 funcționează	 ca	 o	 legătură	 între	
companie	 și	 promoter,	 rezolvând	 probleme	 și	
descâlcind	situații.		

Ocazional	 coordonatorul	 va	 conduce	 ateliere	
specifice	 pentru	 promoteri.	 Poate	 legate	 de	
schimbări	 legislative,	de	exemplu	protecția	datelor	
cu	caracter	personal	sau	marketing	digital	sau	social	
media	 sau	 crearea	de	 grupuri	pe	 Facebook	pentru	
locuitorii	satului.	Am	organizat	de	asemenea	ateliere	
despre	cum	se	poate	crea	un	mediu	sigur	și	primitor	
în	 spațiile	 dedicate	 activităților	 culturale	 din	 sat;	
ateliere	despre	discriminarea	pe	bază	de	dizabilitate	
sau	ateliere	pentru	dezvoltarea	publicurilor.		

Aceste	 ateliere	 îi	 pot	 ajuta	 pe	 voluntari	 prin	
creșterea	încrederii	de	sine	și	prin	oferirea	de	sfaturi	
pentru	îmbunătățirea	promovării.	

	

MONITORIZARE	ȘI	EVALUARE	

Take	 Art	 cere	 fiecărui	 promoter	 voluntar	 să	
completeze	 un	 formular	 de	 încasări	 și	 unul	 de	
feedback	după	 fiecare	spectacol.	Pe	 lângă	 faptul	că	
obținem	 date	 cantitative	 despre	 numărul	 de	
spectatori	și	biletele	vândute,	acestea	ne	oferă	și	un	
bun	indicator	asupra	felului	în	care	atât	promoterul	
cât	și	publicul	s-au	simțit	la	spectacol	și	în	raport	cu	
întregul	eveniment.	

Noi	realizăm	și	chestionare	pentru	public,	solicitând	
date	de	 la	cei	prezenți	despre	cum	au	auzit	despre	
spectacol,	 de	 la	 ce	 distanță	 au	 venit,	 care	 le	 sunt	
motivațiile	în	raport	cu	participarea	la	eveniment	și	
cum	 evaluează	 spectacolul,	 precum	 și	 orice	
comentariu	 doresc	 să	 ne	 ofere	 despre	 producția	
vizionată.	 Colectăm,	 de	 asemenea,	 un	 set	 de	 date	
personale	 legate	de	sex,	vârstă,	dizabilități,	etnie	și	
codul	 poștal	 pentru	 a	 putea	 construi	 și	 analiza	
profilul	 publicului.	 Acest	 lucru	 este	 important	
pentru	a	ne	permite	 îmbunătățirea	programului	 în	
viitor.		



PUNE	ÎN	PRACTICĂ		
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Take	 Art	 încearcă	 să	 fie	 prezent	 la	 cel	 puțin	 un	
spectacol	al	fiecărei	companii	din	turneu	și	la	fiecare	
nou	 grup	 de	 promoteri,	 anual.	 Este	 crucial	 pentru	
coordonator	să	asiste	la	eveniment	și	să	observe	atât	
publicul	 cât	 și	 artiștii	 și	 cât	 de	 bine	 este	 receptat	
spectacolul.	 Ne	 ajută	 să	 înțelegem	 și	 să	 căpătăm	
experiență	 în	 raport	 cu	 ce	 funcționează	 și	 ce	 am	
putea	oferta	în	viitor	pentru	a	dezvolta	programul	la	
maximum	de	potențial.	

CE	URMEAZĂ?	

Dacă	acest	manual	v-a	inspirat	să	începeți	propriile	
turnee	la	țară	în	zona	dumneavostră	atunci	vă	rugăm	
să	contactați:	

În	România:			

Asociația	Teatrală	Shoshin,	Csongor	Köllő	și	Kincső	
Veres	la	shoshin.mail@gmail.com,	sau	0720068419.	

În	Ungaria:	

Control	 Studio	 Association,	 Géza	 Pinter	 la	
rioteproject@gmail.com	sau	06706585211.	
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CAPITOLUL	ȘASE:	
ISTORIA	&	
DEZVOLTAREA	
SECTORULUI	
• ISTORIA	TURNEELOR	LA	ȚARĂ		
• FORUMUL	NAȚIONAL	AL	
TURNEELOR	LA	ȚARĂ	

• REȚELE	REGIONALE	
• FINANȚAREA	ARTELOR	ÎN	
ANGLIA		

• POLITICI	NAȚIONALE	

• ÎN	AFARA	ANGLIEI	
• A	VIDÉKJÁRÁS	TÖRTÉNETE		

 

ISTORIA	TURNEELOR	LA	ȚARĂ	

Primele	 agenții	 de	 turnee	 la	 țară	 și-au	 început	
activitatea	în	anii	'80	în	Hampshire,	Lincolnshire	și	
Sud	 Vestul	 Țării	 Galilor.	 În	 Somerset,	 un	 individ	
inspirat	cu	o	pasiune	pentru	transportarea	artelor	în	
zone	 rurale	 a	 realizat	 un	 studiu	 de	 fezabilitate	
pentru	 a	 stabili	 un	program	de	 turnee	 	 rurale	 și	 a	
folosit	modelul	din	Hampshire	ca	punct	de	pornire.		

Cu	finanțare	de	start	up	din	partea	Consiliului	pentru	
Arte	 din	 Anglia	 (ACE)	 și	 din	 partea	 birourilor	
administrației	 locale,	 Take	 Art	 s-a	 format	 în	
Somerset,	sud-vestul	Angliei	în	1987.	Ideile	bune	au	
obiceiul	de	a	crește	și	 în	timpul	zeitgeistului	anilor	
'90	multe	alte	organizații	similare	s-au	dezvoltat	de-
a	lungul	Angliei.	În	zilele	noastre,	în	2018,	însumează	
un	număr	de	25	de	organizații.				

În	 1993	 un	 grup	 de	 șapte	 sau	 opt	 organizații	 de	
turnee	la	țară	din	centrul	și	sud-vestul	Angliei	s-au	
unit	 pentru	 o	 ședință	 comună.	 Au	 descoperit	 că	
împărtășeșc	multe	interese.	

Au	 discutat	 despre	 valoarea	 pe	 care	 ar	 aduce-o	
crearea	 unei	 organizații	 naționale	 de	 ‘susținere’	 și	
astfel	 s-a	 născut	 Forumul	 Național	 al	 turneelor	 la	
Țară	(NRTF)	în	1997.		
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	“1997	reprezintă	un	moment	definitoriu	
pentru	turneele	la	țară	ca	sector.”	

Forumul	Național	al	Turneelor	la	Țară	

 

FORUMUL	NAȚIONAL	AL	TURNEELOR	LA	
ȚARĂ	

NRTF	este	umbrela	sub	care	se	regăsesc	agențiile	de	
turnee	 comunitare	 și	 în	mediul	 rural	 din	 Anglia	 și	
Țara	Galilor.	Este	o	organizație	condusă	de	membri	
și	 înregistrată	 ca	 non	 profit,	 cu	 personalitate	
juridică,	 fără	capital	social,	garantată	prin	membrii	
ei.			

Ambițiile	NRTF	sunt	de	a	fi	principalul	susținător	al	
sectorului	 de	 turnee	 la	 țară	 și	 de	 a	 încuraja	
comunitățile	 rurale	 să	 devină	 centre	 culturale.	
Scopul	 lor	 este	 de	 a	 întări	 și	 mai	 mult	 un	 sector	
înfloritor,	 de	 a	 susține	 creșterea	 și	 dezvoltarea	
agențiilor	de	turnee	în	mediul	rural,	de	a	susține	mai	
mulți	 artiști,	 promoteri	 și	 spații	 de-a	 lungul	 Marii	
Britanii.		

Statutul	NRTF	prevede	ca	doar	agențiile	de	turnee	la	
țară	să	poată	vota	la	întâlniri.	Acest	lucru	înseamnă	
că	NRTF	operează	sub	directa	conducere	a	‘tuturor’	
membrilor	 săi.	 Artiștii	 și	 companiile	 sunt	 de	
asemenea	 încurajați	 să	 se	 alăture	 NRTF,	 dar	 ca	
asociați	mai	degrabă	decât	ca	membri	 ‘plini’.	Ei	nu	
pot	vota	în	ceea	ce	privește	deciziile	cheie.		

La	 început	 cifra	 de	 afaceri	 a	 NRTF	 a	 fost	 de	
aproximativ	£6,000	pe	an.	Acești	bani	erau	suficienți	
pentru	a	contracta	un	 liber	profesionist	câteva	zile	
pe	 an	 pentru	 a	 susține	 o	 conferință	 și	 a	 produce	
materiale	de	susținere.		

NRTF	a	atras	imediat	20	de	agenții	de	turnee	rurale	
să		se	alăture	ca	membri	în	aceste	faze	inițiale		așa	că	
este	evident	că	 infrastructura	pentru	turnee	rurale	
în	Anglia,	Țara	Galilor	și	 Scoția	a	existat	 înainte	 ca	
NRTF	să	existe	ca	organizație.		

Din	cele	20	de	agenții	inițiale	ca	membri	
NRTF:	

• Mai	mult	de	50%	erau	organizate	prin	
intermediul	departamentelor	de	Arte	ale	
administrației	locale;	

• 35%	erau	organizații	non	profit;		
• Restul	de	15%	făceau	parte	dintr-o	

organizație	de	artă	mai	mare	cu	
responsabilități	semnificative	în	afara	
turneelor	la	țară.		

Aproape	imediat	după	formare,	NRTF	s-a	dovedit	de	
succes	în	atragerea	de	fonduri.		Când	ACE	a	creat	un	
nou	program	de	finanțare,	NRTF	a	aplicat	și	a	primit	
aproape	500,000£	pentru	trei	ani,	din	1997	în	2000,	
pentru	 a	 extinde	 și	 dezvolta	 proiecte	 asociate	 cu	
turneele	 în	mediul	 rural.	 E	 interesant	 faptul	 că	 nu	
toate	 cele	20	de	agenții	 au	vrut	 să	 se	anagajeze	 să	
lucreze	 împreună	 și	 acest	proiect	 a	 inclus	doar	13	
membri.	Acest	proiect	a	fost	decontat	cu	succes	și	de	
atunci	NRTF	este	constant	finanțată	de	ACE.		

	“Cred	că	NRTF	a	avut	succes	cu	aplicația	din	1997	și	
parțial	datorită	atenției	pe	politicile	naționale	de	la	
sfârșitul	anilor	90	legate	de	‘artă	și	zonele	rurale’.		
ACE	a	văzut	în	NRTF	o	posibilitate	de	a	ajunge	în	
multe	zone	rurale	din	Anglia	și	de	a	crea		astfel	o	

‘știre	de	succes’	.”	

Ralph	Lister,	Take	Art	&	NRTF	Director	de	
Dezvoltare	1997-2018	
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NRTF	operează	în	mai	multe	feluri:	
• Oferă	rețelei	de	turnee	rurale	ateliere	de	

formare,	informații	și	servicii	pentru	
întreaga	rețea;	

• Oferă	și	facilitează	muncă	inovativă,	
parteneriate	internaționale	și	comisioane;		

• Promovează	o	mai	bună	înțelegere	a	
valorilor	rurale	și	comunitare	prin	cercetare	
și	susținere.	

NRTF	 are	 25	 de	 membri	 (conform	 statisticii	 din	
2018)	 și	 membri	 sunt	 prezentați	 pe	 site-ul	
www.ruraltouring.org.	Acest	site	reprezintă	un	bun	
exemplu	 pentru	 agențiile	 noi	 pentru	 a	 evita	
duplicarea	 agențiilor	 existente.	 Unul	 din	 punctele	
forte	ale	rețelei	a	 fost	dorința	de	a	se	ajuta	una	pe	
alta	și	de	a	discuta	planurile	cu	noii	sosiți.	

Organizează	și	coordonează	activitățile	în	
numele	membrilor	săi	incluzând:			

• O	conferință	anuală:	de	regulă	o	întâlnire	de	
2-3	zile	care	cuprinde	spectacole	prezentate	
de	artiști	și	companii,	discuții	și	dezbateri		
pe	baza	problemelor	curente	și	prezentări	
ținute	de	fondatori	și		factorii	de	decizie.		

• Dezvoltarea	Proiectelor	Strategice:	de	
exemplu	Inițiativa	de	Turnee	Rurale	de	
Dans	(ITRD)	pe	o	perioadă	de	6	ani,	2015-
2021,	care	încurajează	prezența	a	mai	multe	
spectacole	de	dans	contemporan	în	zona	
rurală.			

• Prezența	la	evenimente	cheie:	de	exemplu	
Festivalul	Fringe	de	la	Edinburgh,	unul	
dintre	cele	mai	mari	festivaluri	de	acest	fel	
din	lume.		

• Dezvoltarea	de	oportunități	profesionale:	
ofertarea	către	membrii	săi	de	granturi	și	
burse	pentru	a	vizita	festivaluri	și	pentru	a	
fi	mentorați	de	alți	colegi	profesioniști	în	
arte.		

• Proiecte	de	cercetare:	în	prezent	NRTF	
lucrează	împreună	cu	Universitatea	din	
Coventry	pentru	a	cerceta	impactul	social	al	
turneelor	la	țară	în	cadrul	unui	grant	mare	
de	cercetare	oferit	de	Consiliul	pentru	Arte	
din	Anglia.		

Pentru	mai	multe	informații	despre	cele	menționate	
anterior	vă	rugăm	să	consultați	
www.ruraltouring.org	
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Pe	lângă	Anglia,	NRTF	are	câțiva	membri	în	Scoția	și	
Țara	Galilor.	Acești	membri	sunt	de	părere	că	e	mai	
bine	 să	 facă	 parte	 dintr-o	 organizație	mai	mare	 la	
nivelul	Marii	Britanii	decât	să	fie	singure	în	propriile	
lor	țări,	chiar	dacă	au	sisteme	separate	de	finanțare.	
În	Anglia	există	mai	multe	regiuni	geografice,	dar	în	
prezent	nu	există	niciun	interes	pentru	dezvoltarea	
unor	organisme	 formale	 regionale.	Toată	 lumea	 își	
dorește	 să	 facă	 parte	 dintr-o	 organizație	 națională	
care	 are	 deja	 o	 recunoaștere	 critică,	 mai	 ales	 din	
partea	ACE.			

Perioada	dintre	2000	și	2010	a	reprezentat	o	decadă	
excelentă	 pentru	 turneele	 la	 țară.	 Economia	
britanică	era	în	creștere	și	finanțările	artelor	la	nivel	
național,	atât	prin	ACE	cât	și	prin	autoritățile	locale,	
au	 fost	 stabile.	 Pentru	 a	 vă	 face	 o	 idee	 despre	
povestea	turneelor	la	țară	e	important	să	citiți	Only	
Connect,	 un	 raport	 asupra	 turneelor	 rurale	
comisionat	de	NRTF	în	2003.	Acesta	este	disponibil	
la	www.ruraltouring.org.	

Auditul	NRTF	din	2003	arată	că	existau	35	de	agenții	
engleze,	una	galeză	 și	două	scoțiene,	 ca	membri	 ai	
organizației,	 într-o	rețea	cu	peste	1,000	de	grupuri	
de	promoteri,	 2,000	de	 spectacole	 cu	un	public	de	
peste	150,000	de	oameni	și	un	flux	anual	de	peste	1.5	
milioane	de	£.		

Măsurile	de	austeritate	și	 tăierile	 la	care	au	recurs	
autoritățile	 locale	 din	 2011	 încoace	 au	 avut	 un	
impact	 negativ	 asupra	 turneelor	 la	 țară.	 Unele	
asociații	 s-au	 unit	 cu	 rețele	 vecine,	 altele	 s-au	
diminuat	ca	mărime	și	câteva	au	dispărut	din	păcate,	
a	se	vedea	tabelul	de	la	pagina	anterioară.	

La	cel	mai	recent	audit	realizat	de	NRTF	în	2018	a	
reieșit	o	componență	formată	din	25	de	asociații	de	
turnee	 la	 țară	 engleze,	 1	 galeză	 și	 2	 scoțiene	 care	
lucrează	 cu	 o	 rețea	 de	 1,600	de	 comunități	 rurale,	
2,800	de	spectacole	și	care	se	apropie	de	un	public	
format	din	330,000	de	spectatori.	Fluxul	financiar	al	
sectorului	a	urcat	 la	4	milioane	de	£.	Așadar,	chiar	
dacă	sunt	mai	puține	organizații,	cifra	lor	de	afaceri	
și	dimensiunile	muncii	lor	au	crescut.		
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Aproape	18%	din	populația	Angliei	locuiește	în	zone	
rurale.	Cu	toate	acestea	97%	din	finanțările	de	bază	
ale	 ACE	 se	 duc	 către	 organizații	 centrate	 pe	 zone	
urbane.	 Programul	 de	 turnee	 la	 țară	 reprezintă	 o	
mică	 încercare	 de	 redresare	 a	 balanței	 prin	
facilitarea	de	acces	la	experiențe	artistice	de	calitate	
în	mijlocul	comunității,	acolo	unde	oamenii	trăiesc	și	
se	reunesc.	

Comunitățile	rurale	sunt	greu	de	categorisit.	Unele	
sunt	ex-industriale	în	timp	ce	altele	depind	masiv	de	
agricultură.	Multe	sunt	așezări	de	pensionari,	altele	
au	familii	numeroase	și	venituri	scăzute.	Majoritatea	
satelor	au	un	cămin	cultural	și	un	comitet	de	oameni	
care	 plănuiesc	 activități	 pentru	 comunitate.	 Multe	
sate		sunt	pline	de	oameni	entuziaști,	voluntari	sau	
de	 indivizi	 pasionați	 care	 își	 doresc	 să	 vadă	
evenimente	artistice	de	calitate	în	satele	lor.	Aceștia	
sunt	 promoterii	 locali	 voluntari	 care	 sunt	 însăși	
inima	turneelor	la	țară.	

	

AGENȚII	NRTF	ÎN	MAREA	BRITANIE	ÎN	
2019	

	

	

REȚELE	REGIONALE	

Multe	 dintre	 agențiile	 de	 turnee	 la	 țară	 din	 cadrul	
NRTF	s-au	grupat	pe	regiuni	și	au	dezvoltat	o	putere	
din	a-și	combina	resursele	pentru	a	lucra	împreună	
în	proiecte	comune.	

De	 exemplu	 în	 sud-vestul	 Angliei	 sunt	 șapte	
organizații	de	turnee	la	țară	care	își	împart	între	ele	
întreaga	regiune.	Acestea	sunt:	

• Carn2Cove	în	Cornwall	(care	au	și	un	
proiect	temporar	în	Centrul	&	Sudul	
Devonului	pentru	perioada	2018-2020)	

• Beaford	Arts	în	Devonul	de	Nord	
• Take	Art	în	Somerset	
• Artsreach	în	Dorset	
• AirinG	în	Gloucestershire	
• Rural	Arts	în	Wiltshire		
• Orchard	Theatre	în	Somerset	de	Nord	

Toate	sunt	organizații	serioase	și	de	succes	finanțate	
ca	 Portofoliul	 Național	 al	 Organizațiilor	 (PNO)	 de	
către	ACE.	Din	anii	'90		au	colaborat	în	cadrul	unor	
programe	 comune	 și	 au	 promovat	 atât	 proiecte	
naționale	cât	și	internaționale.	

În	 fiecare	 an	 organizează	 o	 întâlnire	 a	 rețelei	
regionale	 pentru	 a-și	 împărtăși	 cunoștințele	 de	
organizare	 și	 a	 propune	 idei	 pentrui	 proiecte	
comune.	LocoMotor	este	un	proiect	curent	finanțat	
de	ACE	prin	fonduri	strategice,	al	cărui	scop	este	de	
a	 aduce	 spectacole	 internaționale	 în	 comunitățile	
rurale	de-a	lungul	sud-vestului	țării.	

În	 alte	 regiuni	 nu	 s-a	 putut	 acoperi	 întreaga	
suprafață	prin	agenții	de	turnee	la	țară,	dar	există	cel	
puțin	una	sau	două	în	fiecare	regiune.		

		

FINANȚAREA	ARTELOR	ÎN	ANGLIA	

Guvernul	național	are	un	număr	de	departamente	și	
dintre	 aceste,	 responsabil	 cu	 artele	 este	
Departamentul	 pentru	 Cultură,	 Media	 și	 Sport	
(DCMS).	 Există	 în	 Anglia	 un	 principiu	 ‘al	 deplinei	
concurențe’	care	presupune	ca	DCMS	să	de-a	banii	
pentru	 arte	 unui	 organism	 independent,	 respectiv	
ACE,	să-i	distribuie
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ACE	 finanțează	 un	 portofoliu	 de	 peste	 600	 de	
organizații	culturale	care	au	o	varietate	de	scopuri	și	
include	organizații	naționale	emblematice	ca	Royal	
Shakespeare	Company	(60	de	milioane	de	£	pe	an)	și	
organizații	mici	ca	Take	Art	(160,000	de	£	pe	an)		

În	 Anglia	 există	 peste	 300	 de	 autorități	 locale	
(administrații	 locale)	 care-și	 primesc	 finanțarea	
printr-o	combinație	de	granturi	de	la	administrația	
națională	și	din	banii	strânși	din	taxele	locale.	Ele	au	
o	sumă	de	responsabilități	care	sunt	sau	obligatorii	
prin	lege	ca	acordarea	de	ajutor	pentru	bătrâni	sau	
care	sunt	discreționare	(pot	alege	dacă	și	cât	de	mult	
doresc	 să	 se	 implice	 în	 rezolvarea	 acestor	
responsabilități).	 Finanțarea	 artelor	 cade	 în	 zona	
discreționară	 a	 responsabilităților	 administrațiilor	
locale.		

POLITICA	NAȚIONALĂ		

În	Anglia	principalul	finanțator	al	artelor	este	ACE,	o	
organizație	 independentă	 cu	 sediul	 la	 Londra	 și	
birouri	 în	 Nord,	 Centru,	 Sud-Est	 și	 Sud-Vestul	
Angliei.	 Ea	 primește	 finanțare	 de	 la	 guvern	 prin	
DCMS	și	distribuie,	de	asemenea,	banii	proveniți	din	
schema	Loteriei	Naționale,	canalizați	către	cultură.	

ACE	 a	 realizat	 un	 număr	 de	 publicații	 și	 rapoarte	
relevante	pentru	turneele	la	țară	și	acestea	includ:		

• Consiliul	pentru	Arte	al	Angliei	și	
comunitățile	din	Anglia	rurală	-	o	luare	de	
poziție	2014;		

• Evidența	Rurală	&	Analiza	Datelor	2015;	
• Narativa	Rurală	2018-2022.		

Toate	 aceste	 documente	 sunt	 valabile	 la	
www.artscouncil.org.uk	

ACE	are	în	lucru	o	versiune	nouă	a	Evidenței	Rurale	
și	 Analizei	 Datelor	 în	 anul	 2018	 ca	 parte	 a	 unui	
proces	de	informare	cu	privire	la	strategia	lor	pentru	
următorii	 10	 ani,	 2020-30.	 A	 creat	 un	 grup	
consultativ	 al	 părților	 Interesate	 de	 Rural	 care	 se	
întâlnește	de	două	ori	pe	an	să	discute	despre	Arte	și	
zonele	 rurale	 (într-un	context	 cultural	 și	 rural	mai	
larg).	

Cu	 toate	 că	 nu	mai	 este	 valabil	 pentru	descărcare,	
ACE	 i-a	comisionat	un	raport	despre	arte	și	zonele	
rurale	în	2005	lui	François	Matarasso,	cercetător	în	

sociologie	și	arte.	Acest	lucru	demonstrează	faptul	că	
subiectul	‘artelor	în	zone	rurale’	s-a	aflat	pe	agenda	
politică	de	mai	bine	de	o	decadă.		

Probabil	 nu	 este	 suprinzător	 că	 țări	 ca	 Suedia	 și	
Norvegia,	 care	 au	 principii	 social-democratice	
puternice,	 investesc	 masiv	 în	 accesul	 la	 cultură	 al	
comunităților	 rurale.	 În	Anglia,	 care	 a	 intrat	 într-o	
fază	post-industrială,	 a	durat	mult	 timp	până	 când	
nevoia	 comunităților	 rurale	 de	 a	 avea	 acces	 la	
cultura	 de	 calitate	 să	 ajungă	 în	 atenția	 politicilor	
naționale.	 Susținerea	 din	 partea	 grupurilor	 de	
presiune	 ca	 NRTF	 a	 fost	 esențială	 în	 obținerea	
acestei	atenții.		

ÎN	AFARA	ANGLIEI	
SCOȚIA	
Există	mai	multe	organizații	de	turnee	la	țară	în	
Scoția	și	în	timp	ce	multe	operează	cu	sisteme	
similar	cu	ale	agențiilor	din	Anglia,	Rețeaua	de	
Turnee	diferă	www.thetouringnetwork.com	Este	o	
organizație	care	lucrează	cu	un	număr	de	spații	
culturale	rurale	mici	și	cu	promoterii	voluntari	
locali	specifici	și	a	dezvoltat	un	site	al	cărui	scop	
este	de	a	conecta	promoterii	cu	artiștii	și	
companiile.		
	
ȚARA	GALILOR		
În	 Țara	 Galilor	 turneele	 la	 țară	 sunt	 structurate	
diferit	și	 sunt	gestionate	direct	de	Consiliul	pentru	
Arte	 din	 țara	 Galilor	 (CATG),	 echivalentul	 galez	 al	
ACE.	Conduc	un	program	mare	și	se	bazează	destul	
de	 mult	 pe	 	 site-ul	 lor	 să	 producă	 legături	 între	
promoteri	și	companii		www.nightout.org.uk	
	
SUEDIA	
În	 Suedia,	 Riksteatern	 deține	 o	 rețea	 uriașă	 de	
turnee	 la	 țară	 cu	 60,000	 de	 voluntari	 care	
promovează	 evenimente	 în	 mediul	 rural	
www.riksteatern.se	Este	finanțat	masiv	de	guvernul	
suedez	 și	 produce	 un	 anumit	 număr	 de	 producții	
care	ulterior	realizează	turnee	la	diferite	scale.	Sunt	
de	 asemenea	 în	 legătură	 cu	 o	 sumă	 de	 anual	 într-
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fabrică	 de	 teatru	din	 Stockholm,	 	 agenții	 regionale	
Riksteatern	 ca	 Riksteatern	 Värmland,	 care	 sunt	
similare	cu	unele	dintre	agențiile	de	 turnee	 la	 țară	
din	Anglia	www.varmland.riksteatern.se	
	
NORVEGIA		
In	 Norvegia	 există	 un	 ‘Culture	 Rucksack’	 național	
care	duce	spectacole	în	școli	de-a	lungul	țării	și	care	
atrage	 finanțări	 substanțiale	din	partea	 guvernului		
www.creativitycultureeducation.org	 	 Mare	 parte	 a	
Norvegiei	 poate	 fi	 considerată	 rurală	 și	 acest	
program	colaborează	cu	agențiile	regionale	ca	Sogn	
og	Fjordane	www.skulesekken.no		
	
ESTONIA,	ITALIA,	LITUANIA	ȘI	ROMÂNIA	
În	Iulie	2018	un	consorțiu	de	parteneri	din	Anglia,	
Estonia,	Italia,	Lituania	și	mai	recent,	România,	au	
creat	cu	succes	o	aplicație	a	unui	proiect	la	Europa	
Creativă	-	Proiecte	în	parteneriat	pentru	SPARSE.	
Titlul	complet	al	proiectului	este	
Susținerea&Promovarea	Artelor	în	Așezările	Rurale	
din	Europa.	

Proiectul	 va	 favoriza	 turneele	 la	 țară	 în	 țările	
partenere,	 respectiv	 va	 duce	 spectacole	
profesioniste	ale	companiilor	de	spectacole	și	artiști	
în	zonele	rurale	și	le	va	oferta	publicurilor	în	spații	
culturale	ale	comunităților.	 	Acest	lucru	ne	va	ajuta	
în	 abordarea	 problemei	 conform	 căreia	 multe	

comunități	nu	se	bucură	de	aceleași	oportunități	în	
consumul	de	artă	de	calitate	ca	cele	urbane.	Început	
ca	un	program	de	creștere	a	capacităților,	SPARSE	va	
crea	o	rețea	în	fiecare	țară	parteneră	care	plasează	
ca	interes	central	dezvoltarea	de	publicuri	și	accesul	
la	cultură	al	comunităților	rurale.		

Pe	parcursul	a	patru	ani,	nou	create	rețele	de	turnee	
la	 țară	 vor	 fi	 testate	 în	 Estonia,	 Italia,	 Lituania	 și	
România.	Modelul	englez	nu	este	văzut	ca	'modelul	
expert'	 care	 trebuie	 implementat.	 El	 reprezintă	un	
exemplu	 de	 cum	pot	 funcționa	 turneele	 la	 țară.	 Se	
presupune	că	fiecare	partener	își	va	adapta	modelul		
pentru	a	i	se	potrivi	cu	propriile	circumstanțe.		

Pe	 parcursul	 proiectului,	 va	 fi	 construită	 o	 nouă	
organizație,	 Rețeua	 Europeană	 de	 Turnee	 la	 Țară,	
care	 va	 oferi	 sfaturi	 și	 oportunități	 de	 creștere	
pentru	acest	domeniu	de	activitate	necesar	dar	sub-
reprezentat.	

SPARSE	se	află	la	început	cu	un	site	pregătit	pentru	
lansare	 în	 Martie	 2019.	 Avem	 totuși	 o	 prezență	
activă	pe	Facebook	la	www.facebook.com/SPARSEU	

	“O	agenție	de	turnee	la	țară	este	ca	un	centru	
cultural	cu	sute	de	voluntari	care	activează	în	spații	

multiple,	servind	mai	multe	comunități.”		

Organizația	de	Turnee	la	Țară,	Marea	Britanie	
Touring	Network
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