OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW NIEZALEŻNYCH - OŚWIADCZENIE
Od 2000 r., co roku, w każdy przedostatni weekend maja, odbywał się w Ostrowie Wielkopolskim
Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niezależnych.
W ciągu jedenastu edycji, gościliśmy ponad tysiąc wykonawców – aktorów, reżyserów i twórców
teatralnych, do konkursu stanęło 168 przedstawień teatralnych, w wykonaniu 90 teatrów –
najlepszych alternatywnych grup w kraju, zarówno amatorskich jak i profesjonalnych.
Spektakle ,które obejrzało w sumie ponad piętnaście tysięcy widzów - mieszkańców miasta oraz gości.
W jury zasiadały uznane znakomitości polskiego teatru, m.in. Edward Wojtaszek, Julia Wernio, Halina
Machulska, Piotr Łazarkiewicz, Janusz Radek, Aleksandra Konieczna i inni.
Festiwal, rok rocznie, wspierany był finansowo przez Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego, Starostwo Powiatowe oraz donatora strategicznego – Urząd Miasta Ostrowa
Wielkopolskiego. W roku ubiegłym były to kwoty: 5 tys. - Urząd Marszałkowski, 500 zł - Starostwo
Powiatowe i 23 tys. - Urząd Miasta.
W ubiegłych latach, dzięki zaangażowaniu wielu osób, przyjaciół festiwalu, mogliśmy organizować tę
imprezę otrzymując wiele usług bez angażowania środków finansowych.
Dzięki pomocy CKiS w Kaliszu i OCK w Ostrowie Wielkopolskim mogliśmy z pełnym powodzeniem
zrealizować 11 edycji festiwalowych w warunkach ekstremalnie trudnych: w opuszczonej synagodze w
Ostrowie Wielkopolskim i hangarach lotniczych Aeroklubu Ostrowskiego w Michałkowie.
Możemy też z dumą powiedzieć, że 11 lat trwania imprezy to 11 udanych festiwali, które cieszyły się
uznaniem wśród zespołów i publiczności teatralnej na terenie naszego kraju. Dowodem tego stanu
rzeczy jest apel zamieszczony na stronie fanów festiwalu na Facebooku, który poparło ok. 600 fanów
naszej imprezy. To właśnie oni sprawiają, że zyskaliśmy potwierdzenie słuszności i rangi naszych
działań i to oni są naszym głównym sprzymierzeńcem i siłą do działania. Dziękujemy wszystkim, którzy
zaangażowali się w ocalenie festiwalu i swoją postawą zachęcają nas do kontynuacji działań na rzecz
OFTeN.
Niestety, XII edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Niezależnych w Ostrowie Wielkopolskim, z
przyczyn finansowych nie odbędzie się w planowanym terminie 26 – 29 maja. W tym roku drastycznie
została zmniejszona, w stosunku do roku poprzedniego, dotacja z Urzędu Miasta – z 23 tys. zł do 8 tys.
zł.
Nie chcemy przenosić imprezy z Ostrowa , ponieważ przez lata tworzyliśmy ją z myślą o naszym
mieście, a przede wszystkim o wiernej i zaangażowanej publiczności, która nigdy nas nie zawiodła.
Jest to szczególnie ważne w tym roku, kiedy remont synagogi – przeznaczonej na działalność
kulturalną – dobiega końca.
W związku z powyższym, wszystkimi możliwymi sposobami staramy się pozyskać środki finansowe
na organizację imprezy w terminie jesiennym, aby tradycja ciągłości została zachowana również i w
tym roku. Z wdzięcznością przyjmiemy każde, również pozafinansowe wsparcie, które pozwoli nam,
bez kompromisów, w wypracowanej przez lata formule, przygotować XII Ogólnopolski Festiwal
Teatrów Niezależnych w Ostrowie Wielkopolskim.
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