
Il-Formola ta’ Applikazzjoni tant mistennija ta’ Trikki Trakki waslet!

Trikki Trakki huwa festival tat-teatru taż-żgħażagħ li joffri liż-żgħażagħ 
l-opportunità joħolqu t-teatru. Bażikament huwa teatru magħmul miż-

żgħażagħ għaż-żgħażagħ.

Jintgħażlu massimu ta’ 6 skejjel biex jipparteċipaw. Kull skola
għandha tipproduċi spettaklu qasir ħafna bbażat fuq test tat-teatru 
klassiku taħt il-gwida u l-kompetenza ta’ tuturi professjonali u diretturi 

provduti minna.

Kull skola f’Malta li għandha studenti tas-7 sena, inklużi skejjel tal-istat, 
tal-knisja u privati, tista’ tkun parti minn dan il-proġett meraviljuż!

Interessati? Irreferu għad-dettalji mehmuża.

Trikki Trakki huwa prodott minn Teatru Malta
b’kollaborazzjoni mal-Ministeru għall-Edukazzjoni u d-Drama Unit.

IL-FESTIVAL TAT-TEATRU TAŻ-ŻGĦAŻAGĦ 2020
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X’inhuma l-għanijiet 
ta’ Trikki Trakki?

Min jista’ japplika?

 — Li jagħti liż-żgħażagħ togħma ta’ xi jfisser li 
tkun fi produzzjoni professjonali u tesperjenza 
l-proċess tal-ħolqien ta’ spettaklu 
b’mod kollaborattiv taħt id-direzzjoni ta’ 
professjonisti esterni li jaħdmu attivament fl-
industrija; 

 — Li jnissel fl-istudenti sens ta’ impenn, 
dedikazzjoni, xogħol iebes u dixxiplina fil-
proċess kreattiv; 

 — Li jnissel imħabba għat-teatru minn età 
żgħira kemm bħala dawk li jagħmlu t-teatru 
kif ukoll bħala udjenzi; 

 — Li jħeġġeġ, jispira u jgħallem liż-żgħażagħ 
biex jesploraw it-talenti teatrali tagħhom 
fil-futur u biex iħarrġu s-sensi tagħhom fl-
apprezzament ta’ forom ta’ arti bħal dawn; 

 — Li jipprovdi liż-żgħażagħ b’ambjent fejn ikunu 
jistgħu jifhmu u japprezzaw li l-kreattività ma 
tafx limiti u fruntieri u tista’ tinbena ma’ kulmin 
tkun u kull fejn tkun, irrispettivament mill-
iskola, is-sess, l-etniċità, il-lingwa, ir-reliġjon 
jew l-orjentazzjoni sesswali.

Kull skola f’Malta li għandha studenti tas-7 
sena, inklużi skejjel tal-istat, tal-knisja u privati. 
L-iskejjel interessati japplikaw bi grupp ta’ 
bejn 15-20 student kull wieħed u jgħaddu 
minn proċess ta’ selezzjoni biex ikunu jistgħu 
jipparteċipaw.



3  ·  Formola ta’ Applikazzjoni

Noti għall-iskejjel

L-għalliema għandhom jissorveljaw u jkunu 
responsabbli għall-istudenti f’kull ħin. Id-diretturi 
huma responsabbli għall-proċess kreattiv u 
mhux għad-dixxiplina u l-kontroll tal-istudenti.

Idealment mill-inqas għalliem wieħed għal kull 
skola jkun responsabbli għall-proġett kollu, biex 
jippromwovi r-responabbiltà u l-impenn fost 
l-għalliema.

It-tfal bi bżonnijiet speċjali jridu jkunu 
akkumpanjati minn LSE f’kull ħin.

Applikazzjonijiet kreattivi u qawwija huma 
mħeġġa minħabba li l-għażla se tkun 
kompetittiva.

L-iskejjel se jkunu jistgħu jerġgħu jtellgħu 
dawn l-ispettakli f’okkażjonijiet oħra skont il-
bżonnijiet tagħhom, pereżempju għal wirjiet 
ta’ Jiem ta’ Ċelebrazzjoni, wirjiet ta’ waqt Jum 
il-Premjazzjoni, eċċ. Madankollu, f’dan il-każ, 
id-Diretturi rispettivi tagħhom GĦANDHOM 
ikunu involuti fil-proċess permezz ta’ ftehim 
indipendenti.

Fejn se jsiru l-ispettakli?

M Space fl-Imsida, mit-Tnejn 2 ta’ Marzu 2020  
’il quddiem.

Il-provi ta’ qabel it-Tnejn 2 ta’ Marzu 2020 u 
l-Workshops fl-Arti tat-Teatru deskritti hawn taħt 
se jsiru fl-iskejjel.

Kif se jaħdem Trikki Trakki?

 — Wara l-proċess tal-għażla, se jinħolqu 
massimu ta’ 6 spettakli differenti mas-6 skejjel 
parteċipanti taħt id-direzzjoni ta’ 6 diretturi 
magħżula minn Teatru Malta. 

 — L-ispettakli maħluqa se jkunu ta’ bejn 10 u 15-
il minuta kull wieħed. 

 — L-ispettakli se jkunu ispirati minn testi klassiċi 
tat-teatru (eż. Klassiċi Griegi, Shakespeare, 
Pirandello, Ebejer, Moliere, Chekhov, Ibsen, 
Tennessee Williams, eċċ.). L-għażla se tkun 
f’idejn id-diretturi f’diskussjoni mat-tfal. 
L-ispettakli se jkunu adattamenti ta’ klassiċi 
tat-teatru u jistgħu jieħdu kwalunkwe stil, 
sura, jew lingwa (l-ispettakli multidixxiplinarji 
huma mħeġġa). 

 — Id-diretturi għandhom joħolqu l-ispettakli 
skont il-ħiliet tal-gruppi speċifiċi li jkunu ser 
jaħdmu magħhom. 

 — L-istudenti huma parti essenzjali mill-proċess 
tat-tfassil. 

 — Hija mħeġġa l-attenzjoni fuq l-artisti. Il-
props u l-kostumi (jew partijiet minnhom) 
jinħolqu mill-istudenti nfushom taħt gwida 
professjonali. 

 — L-istudenti se jkunu involuti f’ħafna aspetti 
tal-produzzjoni teatrali u se jingħataw 
sessjonijiet ta’ ħidma u tagħlim f’aspetti tal-
arti teatrali bħad-Disinn tas-Sett, id-Disinn 
tal-Kostumi u l-Makeup.
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Il-proċess tal-provi

L-iskejjel iridu jipprovdu skeda tentattiva u 
flessibbli li jkun fiha 22 siegħa biex jintużaw għar-
rehearsals / workshops teatrali. Dawn jeħtieġ li 
jseħħu bejn it-2 ta’ Jannar 2020 u t-Tnejn 2 ta’ 
Marzu 2020.

Il-provi u l-workshops jistgħu jinkludu dawn li 
ġejjin:

 — Bejn wieħed u ieħor 14-il siegħa għall-provi 
tal-produzzjoni, li jinkludu adattamenti tal-
iskript, taħriġ tal-atturi u provi; 

 — 4 sigħat għall-ħolqien tal-kostumi u l-props 
fl-iskejjel, li għandhom jiġu miftiehma mad-
Disinjatur tal-Kostumi u Props, u li għalihom 
għandu jiġi provdut spazju adattat; 

 — Bħala parti mill-proċess ta’ żvilupp, Teatru 
Malta se toffri l-iskejjel parteċipanti kollha 
workshops ta’ madwar siegħa fis-Disinn tas-
Sett, Disinn tal-Kostumi, Disinn tal-Make-Up, 
Disinn tad-Dawl, eċċ (għad trid tiġi deċiża 
lista finali). Matul il-workshops, l-istudenti 
parteċipanti se jkunu mħeġġa jikkontribwixxu 
l-ideat kreattivi tagħhom f’dawn l-oqsma.

Ladarba l-iskola tkun magħżula, il-ħinijiet u 
d-dati ta’ dawn il-provi u l-workshops jeħtieġ 
li jiġu kkonfermati u ffinalizzati bejn l-iskola 
rispettiva u d-direttur assoċjat jew min ikun qed 
imexxi l-workshop.

L-iskejjel iridu jipprovdu spazju ta’ rehearsal 
adattat (idealment spazju kwiet kbir, eż. sala jew 
klassi, kemm jista’ jkun mingħajr distrazzjonijiet 
minn attivitajiet u studenti oħra).
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Dati importanti Skeda

Rispons professjonali

 — 2-4 ta’ Marzu: il-Ġimgħa tal-Produzzjoni, fil-
Blue Box, M Space, l-Imsida; 

 — Il-Ħamis 5 ta’ Marzu u l-Ġimgħa 6 ta’ Marzu 
2020: spettaklu (wieħed) kuljum għat-tfal tal-
iskola; 

 — Is-Sibt 7 ta’ Marzu u l-Ħadd 8 ta’ Marzu 2020: 
spettaklu (wieħed) kuljum għall-ġenituri, il-
mistednin u l-pubbliku ġenerali; 

 — Huwa Importanti ferm li wieħed jinnota li bejn 
it-Tnejn 2 ta’ Marzu u l-Ġimgħa 6 ta’ Marzu, 
it-tfal se jkunu involuti fit-Trikki Trakki fuq bażi 
full-time matul il-ħin kollu tal-iskola tagħhom 
u se jkunu bbażati fl-Ispazju M fl-Imsida.

 — L-iskadenza għall-applikazzjonijiet għall-
iskejjel se tkun it-Tnejn 16 ta’ Diċembru 2019; 

 — L-iskejjel magħżula jitħabbru ftit wara.

Wara l-ispettaklu tal-Ħadd 8 ta’ Marzu, se 
jkun hemm bord ta’ esperti tat-teatru li jgħidu 
x’jaħsbu dwar l-ispettakli. L-idea hi li nispiraw 
artistikament lill-istudenti u wkoll li noħolqu 
ċelebrazzjoni fl-aħħar ta’ dik li se tkun ġimgħa 
kreattiva intensa.

Il-bord se jkun magħmul minn għadd ta’ nies 
rispettati fl-industrija li se joffru rispons b’mod 
divertenti u kostruttiv waqt is-serata.
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Interessati?

Kull m’għandkom tagħmlu hu li tibgħatulna dan 
li ġej: email bid-dettalji u pitch kreattiva.

L-email

Jekk l-iskola tiegħek tixtieq li tkun parti minn din 
l-opportunità meraviljuża, ibgħatilna email fuq 
contact@teatrumalta.org.mt u għidilna għaliex. 
Ikteb “Applikazzjoni tal-Iskola Trikki Trakki” fil-
qasam tas-Suġġett tal-email, u inkludi d-dettalji 
elenkati hawn taħt:

1. Isem u d-dettalji ta’ kuntatt tal-iskola; 

2. Isem u d-dettalji ta’ kuntatt tal-Kap tal-
Iskola; 

3. Isem u d-dettalji ta’ kuntatt tal-għalliem 
responsabbli għall-proġett (jekk jogħġbok 
innota li l-Ġimgħa tal-Produzzjoni tinkludi 
s-Sibt u l-Ħadd); 

4. Metodu propost biex tagħżel l-istudenti 
tiegħek; 

5. Numru ta’ studenti involuti (nota: Il-grupp ta’ 
studenti magħżula, jew klassi, għandu jkun ta’ 
bejn 15 u 20 student); 

6. Rwoli proposti għall-istudenti (nota: Il-grupp 
ta’ 15-20 student għandu jinkludi l-atturi u 
l-kru ta’ wara l-kwinti, iżda b’mhux  
inqas minn 10 atturi, 3 responsabbli mill-props 
u l-kostumi u 2 membri tal-kru li jaħdmu wara  
l-kwinti);

7. Skeda proposta għal:

a) 14-il siegħa rehearsals (b’rehearsals ta’ 
mhux inqas minn siegħa u nofs);

b) 4 sigħat għall-props u l-kostumi;
c) 4 sigħat ta’ workshops tal-arti teatrali 

(siegħa kull workshop).

Importanti: Din l-iskeda mhix finali peress li għad 
jridu jiftehmu l-iskola u d-direttur / mexxej tal-
workshop.

Eżempji ta’ kif tista’ tkun l-iskeda tal-
provi u l-workshops tiegħek:

Eżempju 1:

a) Skeda tal-provi

L-Erbgħa 15 ta’ Jannar 2.45pm—4.45pm
L-Erbgħa 22 ta’ Jannar 2.45pm—4.45pm
L-Erbgħa 29 ta’ Jannar 2.45pm—4.45pm
L-Erbgħa 5 ta’ Frar 2.45pm—4.45pm
L-Erbgħa 12 ta’ Frar 2.45pm—4.45pm
L-Erbgħa 19 ta’ Frar 2.45pm—4.45pm
Il-Ġimgħa 28 ta’ Frar 2.45pm—4.45pm

b) Xogħol fuq il-props u l-kostumi 

Il-Ġimgħa 21 ta’ Frar 2.45pm—4.45pm
Is-Sibt 29 ta’ Frar 10am—12pm

c) Workshops tal-Arti Teatrali
 
Is-Sibt 8 ta’ Frar 10am—12pm 
(2 workshops)
Is-Sibt 15 ta’ Frar 10am—12pm 
(2 workshops)
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Eżempju 2:

a) Skeda tal-provi

L-Erbgħa 29 ta’ Jannar 2.45pm—4.45pm
Is-Sibt 1 ta’ Frar 9am—12pm
Is-Sibt 8 ta’ Frar 9am—12pm
Is-Sibt 15 ta’ Frar 9am—12pm
Is-Sibt 29 ta’ Frar 9am—12pm

b) Xogħol fuq il-props u l-kostumi 

L-Erbgħa 19 ta’ Frar 2.45pm—4.45pm
Is-Sibt 29 ta’ Frar 1pm—3pm

c) Workshops tal-Arti Teatrali

L-Erbgħa 5 ta’ Frar 2.45pm—4.45pm 
(2 workshops)
L-Erbgħa 12 ta’ Frar 2.45pm—4.45pm
(2 workshops)

8. Konferma tal-appoġġ mill-ġenituri tal-
istudenti parteċipanti permezz ta’ Formoli ta’ 
Kunsens (nota: Inklużi l-ispettakli tas-Sibt u 
l-Ħadd fejn il-ġenituri għandhom jipprovdu 
trasport minn u lejn it-teatru); 

9. Konferma li intom tafu bl-impenji kollha 
involuti fil-proġett, kif dettaljat fid-deskrizzjoni 
tal-proġett hawn fuq; 

10. Konferma li l-iskejjel huma kompletament 
responsabbli għas-saħħa u s-sigurtà tal-
istudenti tagħhom f’kull ħin waqt Trikki Trakki.

Il-pitch kreattiv

Il-proċess tal-għażla

Aħna rridu nagħmluha eħfef għalik biex 
tikkonvinċina nagħżluk! Allura, apparti l-email, 
nixtiequk issib mod kreattiv biex tgħidilna 
għaliex trid tkun parti minn Trikki Trakki u 
tikkonvinċina nagħżlu l-iskola tiegħek permezz 
tal-pitch tiegħek. Għaldaqstant tista’ forsi 
tibgħat vidjo sempliċi li tieħu bil-mowbajl li 
jurina għaliex għandek tkun magħżul għal dan 
il-proġett. Din mhix obbligatorja, imma żgur 
tgħinek tagħmel impatt! Tista’ tehmeż dan il-
vidjo mal-email tiegħek jew tibgħatu permezz 
ta’ WeTransfer lil contact@teatrumalta.org.mt. 
Dawn il-vidjos ikunu għall-użu intern u ma jiġux 

Trikki Trakki għandu l-għan li jħeġġeġ u jkattar 
it-talenti kreattivi ta’ kull skola, madankollu 
nixtiequ naraw l-entużjażmu aktar minn 
xejn, għalhekk agħmel l-almu tiegħek biex 
tikkonvinċina nagħżlu l-iskola tiegħek!
Aħna se nagħżlu l-applikazzjonijiet kif ġej:

1. Livell ta’ ħila tal-grupp propost;
2. Oriġinalità u kreattività fil-pitch;
3. Livell ta’ impenn tal-iskola.

Wara li tibgħat dawn id-dettalji, Teatru Malta 
tista’ titolbok aktar informazzjoni permezz tat-
telefon jew tal-email - jekk jogħġbok speċifika 
liema numru tat-telefon jew indirizz tal-email 
għandna nużaw biex nikkuntattjawk. Nitolbuk 
biex ma tiddejjaqx tikkuntattjana fuq l-istess 
email jekk ikollok xi diffikultajiet jew mistoqsijiet.


