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УЗМИТЕ  УЧЕШЋЕ  НА КОНКУРСУ  
21.  ФЕСТИВАЛА  ЛУТКАРСТВА   ОСНОВНИХ   ШКОЛА  (ФЛУОШ-у) 

 
• Организатор 21. ФЛУОШ-а: Удружење Војвођанских Учитеља и 
Министарство просвете Републике Србије (Календар смотри и такмичења)  
- школске смотре у јануару 2015. године,  
- окружне/међуокружне смотре у  фебруару-марту 2015. године и  
- републичкa и међународнa смотра 21.ФЛУОШ у Новом Саду 23-25. априла 2015. 
Подршка: 
☺ Министарство културе Републике Србије 
☺ Управа за културу Града Новог Сада  

Место: Позориште младих, Нови Сад, Република Србија  
Циљеви  Фестивала: 

• Окружна, републичка и међународна смотра стечених  знања, умења, вештина и 
достигнућа школских луткарских група, 

• Промовисање   дечјег  луткарског стваралаштва, 
• Промовисање луткарског наставног и ваннаставног рада наставника са ученицима, 
• Подстицање наставника на бављење  луткарством, 
• Размена искустава и развој  еко и етно свести, 
• Допринос развоју луткарске културе ученика, наставника и публике.    

 
УСЛОВИ  УЧЕШЋА  НА  ФЛУОШ-у: 

• Право учешћа имају само основношколске луткарске групе (до 8 ученика у пратњи до 
2 наставника), 

• Извођачка група мора бити из исте основне  школе, 
• Једна школа може да наступи на окружној смотри само са по једном представом 

млађег и једном представом старијег узраста,  
• Учесници могу бити и из основних школа из иностранства (српске школе у дијаспори 

или из земаља региона), 
• Представа треба да се игра  на српском језику, 
• Максимална дужина представа је 20 минута, 
• Лутке морају настати у основној школи (да их  направе ученици, наставници или  

родитељи), 
• Није дозвољено учешће професионалаца у припреми и извођењу луткарске 

представе, 
• На време достављени  Пријава учешћа и тражени материјали. 
Комуникација  електронском поштом:  lutka@uvu.rs  или моб.тел: 063/523-748 

 
КАТЕГОРИЈЕ  ПРИЈАВЉЕНИХ  УЧЕСНИКА 

• Луткарска представа - МЛАЂИ основношколски узраст, 
• Луткарска представа - СТАРИЈИ основношколски узраст, 
• Луткарска представа – ДЕЦА СА  ТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ основношколски узраст, 
За наставнике: 
• Ауторски луткарски  текст (без обзира да ли је по њему изведена представа), 
• Ауторске позоришне лутке (2 гињол лутке, величина глава око 10 цм). 
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НАГРАДЕ 

• Све представе, ученици и наставници који се буду издвојили квалитетом по оценама 
дечијег и стручног жирија добијају похвале, признања и награде. 

• Аутор најбоље представе Фестивала добија ПЛАКЕТУ и маскоту  21. ФЛУОШ-а. 
 

РАСПОРЕД  ПРИПРЕМА И СМОТРИ 
 

 I    ПРИЈАВА  УЧЕШЋА  НА  ФЕСТИВАЛУ  до  30. новембра 2014. 
1. Ако сте учитељ или наставник основне школе, аутор текста за луткарске представе и 
желите да конкуришете за  НАЈБОЉИ АУТОРСКИ  ЛУТКАРСКИ  ТЕКСТ  2015. и да на тај 
начин промовишете свој рад, доставите попуњен образац КОНКУРСНЕ  ПРИЈАВЕ  учешћа 
(преузети са сајта  www.uvu.rs), текст  (фонт: аријел, величина:12, ћирилично писмо), 
биографију и портретну фотографију. 
2. Ако сте учитељ или наставник основне школе и желите да конкуришете за  НАЈБОЉЕ 
ПОЗОРИШНЕ  ЛУТКЕ 2015. и да на тај начин промовишете свој рад, доставите попуњен 
образац КОНКУРСНЕ  ПРИЈАВЕ  учешћа (преузети са сајта  www.uvu.rs), биографију 
(фонт: аријел, величина:12, ћирилично писмо и портретну фотографију. 2 гињол лутке 
треба да доставите организатору најкасније до 1. фебруара 2015. 
3.Ако желите конкурисати за учешће на 21. ФЛУОШ-у луткарском представом треба да 
доставите: 
а) Попуњен образац КОНКУРСНЕ  ПРИЈАВЕ  учешћа (преузети са сајта  www.uvu.rs) 
б) Текст представе коју припремате (фонт: аријел, величина:12, ћирилично писмо, име 
аутора текста, име аутора адаптације ако је адаптиран) 
в) Биографије и портретне фотографије наставника (аутора и сарадника)   
Пријаве слати искључиво електронском поштом на адресу: lutka@uvu.rs  
На основу пристиглих пријава учесника, најкасније до 21. децембра 2014. године 
организатор Фестивала ће обавестити ауторе представа о орјентационом распореду 
регионалних смотри. 
 
II   ДОСТАВЉАЊЕ  МАТЕРИЈАЛА ЗА  ПРЕДСТАВЕ 
Најкасније до 1. фебруара 2015. за пријављене представе треба мејлом доставити: 
1. Фотографије лутака (сваке лутке појединачно и свих заједно) и луткарске групе заједно – 
у jpg. формату, необрађиване фотографије високе резолуције са фотоапарата, 
2. Кратак опис представе и  
3. Листу са именима, разредом  и улогама глумаца. 
4. Музику и звучне ефекте доставити снимљене на ЦД (снимљене и обележене потребним 
редоследом) на адресу: Вера Стојшић – Гашпаровски, Булевар Јаше Томића 19 б, 21 000 
Нови Сад. 
 
III ОКРУЖНЕ  СМОТРЕ 
Окружне смотре организоваће се током фебруара-марта 2015. у више градова Србије и 
биће селекција за учешће на републичкој смотри. 
 
IV  КОНАЧНА  ПОТВРДА УЧЕШЋА НА РЕПУБЛИЧКОЈ  СМОТРИ  21. ФЛУОШ-а: 
Најкасније до 25. марта 2015. ауторима ће бити достављена  коначна одлука селектора о 
учешћу у Програму републичке смотре 21. ФЛУОШ-а.  
За одабране представе најкасније до 30. марта 2015. доставите: 
- Попуњен образац ПОТВРДЕ  учешћа и  
- Потпуни опис потребних техничких  средстава. 
 
V  РЕПУБЛИЧКА  СМОТРА  21. ФЛУОШ-а  23-24. априла 2015. у Новом Саду 
Учествују до 10 најуспешнијих луткарских представа са регионалних смотри 21. ФЛУОШа.  
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VI  МЕЂУНАРОДНА  СМОТРА  21. ФЛУОШ-а 24-25. априла 2015. у Новом Саду 
Учествују ауторски луткарски текстови, ауторске позоришне лутке, 2 најуспешније 
представе са републичке смотре и одабране представе из иностранства. 
 
 
 
ВАЖНЕ  НАПОМЕНЕ:  

• Пријаве учешћа неће се примати након 30. новембра 2014. а материјали пристигли 
након 1. фебруара 2015. неће бити прихваћени и сматраће се да сте одустали од 
учешћа на Фестивалу  (21. ФЛУОШ-у). 

• Пристигли материјали се не враћају. 
• Организатор задржава сва права над достављеним фестивалским материјалима 

(ауторским луткарским текстовима, ауторским луткама) који се не враћају и  
снимцима представа са Фестивала.  
 

ЖЕЛИМО ВАМ ПУНО УСПЕХА У ЛУТКАРСКОМ РАДУ И УСПЕШНО ИЗВОЂЕЊЕ 
ПРЕДСТАВЕ. СА  РАДОШЋУ  ВАС ОЧЕКУЈЕМО  НА  21. ФЕСТИВАЛУ  ЛУТКАРСТВА   
ОСНОВНИХ   ШКОЛА - ФЛУОШ!!! 
  

 

 
 

Вера Стојшић - Гашпаровски 
(директор ФЛУОШ-а)  

lutka@uvu.rs           www.uvu.rs 
1. новембар 2014. 

 
  


