-ŻGĦAŻAGĦ 2021
IL-FESTIVAL TAT-TE ATRU TAŻ

SEJĦA GĦAL

DIRETTUR TAL-FESTIVAL
TRIKKI TRAKKI
Bażi
Kuntratt għal servizz abbażi ta’ proġett bi pjan ta’ xogħol
flessibbli, f’diskussjoni mad-Direttur Artistiku
Duration
3 snin

Ħlas
€3,200 + VAT fis-sena

Introduzzjoni
Teatru Malta huwa l-ewwel teatru nazzjonali ta’
Malta u jiffoka fuq l-iżvilupp tat-teatru fil-gżejjer
Maltin.
Qed infittxu li nimpjegaw fornitur tas-servizz
b’esperjenza u entużjażmu biex iservi bħala
Direttur ta’ Festival u jipproduċi artistikament
il-festival annwali ta’ Teatru Malta dwar it-teatru
għaż-żgħażagħ, Trikki Trakki, u biex jikkoordina u
jistabilixxi l-festival.
Il-Direttur tal-Festival Trikki Trakki jirrispondi
għad-Direttur Artistiku.

Trikki Trakki 2020
Ritratti ta’ Elisa von Brockdorff

Trikki Trakki reċentement rebaħ il-Premju
Nazzjonali għall-Arti bħala l-aqwa proġett
għaż-żgħażagħ. Qed nippjanaw li għal darba
oħra nagħtu opportunità lill-istudenti tal-iskejjel
parteċipanti li jaħdmu ma’ diretturi teatrali
ewlenin biex flimkien jipproduċu adattazjonijiet
ġodda fjamanti ta’ drammi klassiċi popolari. Dan
il-festival uniku għat-tfal mit-tfal joffri lill-istudenti
ċ-ċans li mhux biss jiżviluppaw il-kreattività
u t-talent tagħhom iżda wkoll li jaħdmu taħt
it-tmexxija siewja tal-aqwa tuturi u diretturi filqasam. Dan jippermettilhom jiksbu ftit esperjenza
reali u jsiru jafu xi jfisser li taħdem fid-dinja tatteatru. Minn disinn ta’ kostumi, irtokk, dwal sa
tfassil tax-xenarju u kreazzjoni tal-props, dawn
it-tfal se jagħmlu kollox!
Il-festival jiġi organizzat bil-kollaborazzjoni talUnità tal-Avvenimenti, l-Uffiċċju tas-Segretarju
Permanenti, Ministeru għall-Edukazzjoni u
x-Xogħol, u d-Drama Unit fi ħdan id-Direttorat
għall-Programmi ta’ Tagħlim u Assessjar.
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Dmirijiet u responsabbiltajiet
—

—

—

Ifassal, jippjana, jipproduċi u jidderieġi
artistikament l-eżekuzzjoni tal-festival u dak li
hu relatat f’isem Teatru Malta, f’konverżazzjoni
mad-direttur artistiku;
 aġġorna kontinwament il-kuntest u t-tifsira
J
tal-festival, inklużi l-viżjonijiet interpretattivi u
demonstrattivi f’dak li huma għanijiet attwali
tal-festival;
Jagħżel it-timijiet artistiċi u ta’ produzzjoni
magħmulin minn prattikanti tal-industrija,
artisti, u diretturi teatrali, permezz ta’
diskussjonijiet u fuq l-approvazzjoni tadDirettur Artistiku;

—

Jikkonċepixxi u jimplimenta l-viżjoni
artistika u l-istrateġija tal-Festival b’enfasi
fuq l-ipprogrammar, il-kollaborazzjonijiet,
l-ikkummissjonar ta’ xogħol ġdid, l-għażla
ta’ persuni kreattivi, u l-kuraterija, l-iżvilupp u
l-produzzjoni tal-festival;

—

 ippjana u jiffinalizza l-iskeda tal-festival
J
b’relazzjoni mal-implimentazzjoni tal-festival;

—

Jaħdem direttament mal-Koordinatur talProgramm fuq l-implimentazzjoni tal-festival;

—

Jidderieġi t-Tim Artistiku waqt il-perjodu
miftiehem ta’ worshops u provi sabiex
jiffaċilita t-tħejjija tal-ispettakli tagħhom u
t-tmiem il-ġimgħa sa tmiem il-festival;

—

Japprova l-aħħar abbozz tal-iskripts
magħżula, b’konsultazzjoni diretta mad-
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Direttur Artistiku;
—

Iżomm kuntatt mal-Koordinatur tal-Programm
dwar l-aspetti kollha ta’ ppjanar, programmar,
finanzjament, baġitjar, proposti għal għotjiet,
postijiet u networking;

—

Jidentifika u jikkuntattja organizzazzjonijiet
u entitajiet kulturali pubbliċi oħra dwar
inizjattivi li jistgħu jibbenifikaw il-forniment talprogramm tal-Festival;

—

Jiftiehem mad-Direttur Artistiku dwar il-pjan
ta’ żvilupp annwali għar-repertorju talFestival fi żmien xieraq;

—

Jaħdem mat-tim tal-Promozzjoni u
l-Komunikazzjoni biex jiżgura li l-brand talFestival jinżamm u jiġi żviluppat skont l-ethos
ta’ Teatru Malta, u jippromwovi l-Festival bi
kwalunkwe mezz neċessarju;

—

Jaħdem mal-Koordinatur tal-Programm
biex jiżviluppa u jkabbar il-profil nazzjonali u

Ħiliet u kompetenzi
—

Esperjenza estensiva fl-ipprogrammar ta’
festival b’portafoll li juri eċċellenza artistika
kreattiva;

—

Ħila li jappoġġja u jaħdem f’ambjent ta’ tim;

—

Fehim ċar ta’ ħsieb strateġiku
f’organizzazzjoni;

—

Esperjenza vasta f’xogħlijiet kreattivi għat-tfal
u ż-żgħażagħ;

—

 apaċitajiet analitiċi qawwija fil-produzzjoni
K
artistika;

—

Għarfien u abilità li jaħdem f’ambjent
kompletament diġitali;

—

Ħiliet ta’ networking eċċellenti;

—

Għarfien ġenerali ta’ proċeduri ta’ uffiċċju u
ħiliet ta’ kitba kummerċjali;

—

Esperjenza fl-immaniġjar ta’ proġett;

—

Għarfien u fehim sħiħ fil-ġbir ta’ fondi u
l-ippjanar finanzjarju u l-immaniġjar;

—

Abbiltà bil-provi li jorganizza, jippjana u
jipprijoritizza xogħlu u l-iskedi tax-xogħol
skont il-ħtieġa tal-proġett;

—

Ħiliet eċċellenti kemm interpersonali kif ukoll
ta’ servizzi mal-klijenti;

—

Ħiliet eċċellenti ta’ komunikazzjoni bil-kitba u

internazzjonali tal-Festival;
—

—

—

—

Isegwi attivament opportunitajiet ta’ dehra
nazzjonali u internazzjonali biex il-Festival
jiġi kkummissjonat u jipparteċipa f’netwerks
internazzjonali;
Jikkoordina mat-tim ta’ Teatru Malta biex
jabbozza rapport annwali b’analiżi dettaljata
dwar kif għandu jiżviluppa l-Festival;
 iftiehem mal-Koordinatur tal-Programm biex
J
jidentifika u jiżgura sorsi sikuri ta’ finanzjament
li jiżguraw it-twettieq tal-programm;
 aħdem mal-Koordinatur tal-Programm biex
J
jiżviluppa u jsostni relazzjonijiet ta’ xogħol
b’saħħithom, ta’ appoġġ u b’rispett ma’
persuni u istituzzjonijiet ewlenin fis-settur
korporattiv.
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L-applikazzjonijiet
bit-taħdit kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż;
—

Abbiltà murija li jaf josserva u jikseb ħiliet
ġodda f’relazzjoni mal-pożizzjoni;

—

Abbiltà li jaħdem taħt pressjoni;

—

Ħiliet eċċellenti ta’ IT;

—

Għarfien u interess fis-setturi kulturali u
kreattivi ta’ Malta;

—

Fehim tajjeb tas-setturi kulturali u kreattivi ta’
Malta;

—

Entużjazmu u motivazzjoni li jħaddan il-viżjoni
tant għażiża għal Teatru Malta;

—

Attenzjoni kbira għad-dettall;

—

L-abbiltà li jaħdem kemm indipendentament
kif ukoll f’tim.

Sad-data tal-għeluq tas-sottomissjoni talapplikazzjoni, jeħtieġ li l-applikanti jkollhom
esperjenza ta’ xogħol rilevanti, partikolarment
b’relazzjoni ma’ żgħażagħ, u organizzar ta’
festivals fis-setturi kulturali u kreattivi. Grad
universitarju fl-arti jew suġġetti relatati se jitqiesu
bħala assi (il-kwalifiki u l-esperjenza jridu jkunu
appoġġjati b’ċertifikati u/jew testimonjanzi;
kopji ta’ dawn għandhom ikunu mehmużin malapplikazzjoni).1
L-applikazzjonijiet, sostnuti bid-dokumentazzjoni
meħtieġa flimkien ma’ kampjun tax-xogħol kemm
bl-Ingliż kif ukoll bil-Malti u Curriculum Vitae
dettaljat, għandhom jaslu għand contact@
teatrumalta.org.mt sa mhux aktar tard mit-22 ta’
Mejju 2020, f’nofsinhar.
L-applikanti għandu jkollhom numru tarreġistrazzjoni validu tal-VAT. Il-fornitur tas-servizz
magħżul se jkun responsabbli għat-taxxa u
l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali kollha
rilevanti skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali.

Kundizzjonijiet oħra
—

Flessibbiltà li jipprovdi servizzi fi tmiem ilġimgħa u ċertu filgħaxijiet ukoll, skont ftehim
reċiproku mad-Direttur Artistiku.

Ċertifikati u/jew testimonjanzi oriġinali
għandhom dejjem jiġu ppreżentati għall-verifika
waqt l-intervista.
1
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