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Hawn hi l-formola tant mistennija ta’ Trikki Trakki!
Fl-2023 se niċċelebraw is-sitt edizzjoni ta’ Trikki Trakki, festival tat-teatru
għaż-żgħażagħ organizzat minn Teatru Malta bl-appoġġ tal-Ministeru
għall-Edukazzjoni, li joffri liż-żgħażagħ l-opportunità biex joħolqu t-teatru
b’mod professjonali.
Se jintgħażlu massimu ta’ sitt skejjel differenti biex jipparteċipaw. Kull skola
magħżula se tipproduċi produzzjoni qasira bbażata fuq test klassiku
tat-teatru taħt il-gwida ta’ diretturi professjonali pprovduti minna.
L-istudenti se jingħataw ukoll l-opportunità unika li jattendu workshops
dwar l-arti tat-teatru mal-aqwa coaches.
Kwalunkwe skola f’Malta, inklużi l-iskejjel tal-gvern, tal-knisja u privati, li
għandhom studenti tal-Year 7 (Form 1) jistgħu jkunu parti minn dan
il-proġett meraviljuż!

Interessati? Applikaw hawn taħt!

X’inhu Trikki Trakki?

Dati ewlenin

Trikki Trakki huwa festival tat-teatru
għaż-żgħażagħ li jagħti lit-tfal tal-iskola
l-opportunità li jipparteċipaw fi produzzjoni
teatrali fi gruppi u jesperjenzaw direttament
kif isiru l-produzzjonijiet tat-teatru.

il- ġimgħa

Min jista’ japplika?
Kull skola f’Malta, inklużi l-iskejjel tal-gvern,
tal-knisja u privati, li għandhom studenti
tal-Year 7 (Form 1). L-iskejjel interessati jistgħu
japplikaw permezz ta’ grupp wieħed ta’ bejn
15 jew 20 student.
Teatru Malta, flimkien mad-diretturi tat-teatru,
se jagħżlu s-sitt skejjel/gruppi parteċipanti.
Il-kriterji tal-għażla huma msemmija aktar ’l isfel.

“Artist” / San Ġorġ Preca Middle School,
Blata l-Bajda (2022)
Ritratt ta’ Lindsey Bahia

14.10.22
Trikki Trakki ‘Meet and Greet’ għall-kapijiet/
għall-assistenti kapijiet tal-iskejjel u l-għalliem
responsabbli għal Trikki Trakki.

il- ħamis

03.11.22
Skadenza għall-applikazzjonijiet.

mit - tnejn sal- ġimgħa

14-18.11.22
L-ewwel workshop ta’ orjentazzjoni bejn iddirettur u l-istudenti parteċipanti: siegħa u nofs
(preċedut minn laqgħa bejn id-direttur tat-teatru
u l-kap/l-assistent kap tal-iskola u l-għalliem
responsabbli).

mit - tnejn sal- ġimgħa

21-25.11.22
It-tieni workshop ta’ orjentazzjoni bejn id-direttur
tat-teatru u l-istudenti parteċipanti: siegħa u
nofs.
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Dati ewlenin (ikomplu)
l- erbgħa

30.11.22
Tliet Workshops dwar l-Arti tat-Teatru: L-Ewwel
Parti (aktar dettalji iktar ’l isfel).

it - tlieta

06.12.22
Tliet Workshops dwar l-Arti tat-Teatru: It-Tieni
Parti.

Il-ġimgħa tal-produzzjoni ġewwa l-M Space,
l-Imsida, li se tkun maqsuma b’dan il-mod:
mit - tnejn sal- ħamis

20-23.03.23
Provi matul il-ħinijiet tal-iskola (inklużi provi tekniċi
u provi bil-kostumi).
il- ġimgħa

24.03.23
Produzzjoni waħda għat-tfal tal-iskola waqt
il-ħinijiet tal-iskola.

minn nofs jannar
sad-19.03.23
14-il siegħa ta’ provi mad-direttur fil-bini
tal-iskola (l-iskeda tal-provi għandha tiġi
stabbilita mill-iskola u l-provi għandhom ikunu
mill-inqas ta’ siegħa u nofs), erba’ sigħat ta’
workshops li jinkludu l-produzzjoni tal-kostumi u
tal-props mad-disinjatur tal-kostumi u tal-props
(li wkoll għandhom jiġu allokati mill-iskola u hemm
bżonn li jkunu maqsuma f’żewġ sessjonijiet ta’
sagħtejn) u sagħtejn għall-workshop tal-make-up
adattat għall-palk.
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is - sibt u l- ħadd

25-26.03.23
Produzzjoni waħda kuljum għall-ġenituri,
għall-mistiedna u għall-pubbliku ġenerali.

Kif jaħdem il-festival?
Teatru Malta ser joħroġ Formola ta’ Applikazzjoni
(dan huwa dak li qed taqra issa) għall-iskejjel
kollha ta’ Malta u Għawdex. L-iskejjel se jintalbu
jipproponu grupp ta’ studenti u jibagħtu vidjo
qasir biex iservi bħala ‘Creative Pitch’ biex bih
jikkonvinċuna nagħżlu l-iskola tagħhom (aktar
dettalji aktar ‘l isfel). Se jintgħażlu sitt skejjel.
Wara li jkunu ntgħażlu s-sitt skejjel/gruppi,
l-istudenti parteċipanti se jattendu żewġ
workshops ta’ orjentazzjoni mad-direttur assenjat
lilhom fl-iskola tagħhom.
L-istudenti se jattendu wkoll workshops
mal-aqwa coaches tad-disinn tad-dawl,
tal-make-up adattat għall-palk, tat-taħriġ vokali,
tal-moviment, tad-disinn tas-sett u tal-props u
tal-kitba tal-iskripts.
Taħt id-direttur teatrali assenjat, kull skola se
toħloq spettaklu teatrali ta’ bejn 15 u 20 minuta.
Is-sitt spettakli se jintwerew lill-udjenza tal-iskola,
il-Ġimgħa, 24 ta’ Marzu u lill-pubbliku fi tmiem
il-ġimgħa, is-Sibt, 25 ta’ Marzu u l-Ħadd, 26 ta’
Marzu 2023.
L-ispettakli se jkunu ispirati minn testi teatrali
klassiċi (eż. il-Greċja l-Antika, Pirandello,
Shakespeare, Molière, Chekhov, Ibsen, Tennessee
Williams, Ebejer, eċċ.). L-għażla se tkun f’idejn
id-diretturi. L-ispettakli jistgħu jieħdu kwalunkwe
għamla, forma u lingwa.
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L-istudenti se jiffurmaw parti essenzjali
mill-proċess tat-tfassil tat-teatru, u d-diretturi
se joħolqu l-ispettakli skont il-kapaċitajiet
tal-grupp tagħhom waqt is-sessjonijiet ta’ prova
bejn Jannar u Marzu 2023.
Partijiet mill-kostumi u mill-props se jinħolqu
mill-istudenti stess taħt gwida professjonali matul
il-workshops.
Matul il-ġimgħa tal-produzzjoni, l-istudenti
parteċipanti kollha se jiltaqgħu fil-post (M Space,
fl-Imsida) matul il-ħinijiet tal-iskola biex jagħmlu
provi fuq il-post u jtellgħu l-ispettaklu tagħhom.

“Big Mac Beth” / Bishop’s Conservatory
Secondary School, Victoria, Gozo (2022)
Ritratt ta’ Lindsey Bahia

Orjentazzjoni

Workshops tal-arti

L-istudenti magħżula minn kull skola se jattendu
żewġ workshops ta’ orjentazzjoni ta’ siegħa u
nofs il-wieħed mad-direttur assenjat lilhom f’jum
stabbilit mill-iskola. Jekk jogħġobkom, ipproponu
data għall-ewwel workshop bejn it-Tnejn,14
ta’ Novembru u l-Ġimgħa, 18 ta’ Novembru, u
data għat-tieni workshop bejn it-Tnejn, 21 ta’
Novembru u l-Ġimgħa, 25 ta’ Novembru. L-għan
ta’ dawn il-workshops huwa li kull direttur isir jaf
lill-istudenti (u viċi versa), sabiex id-diretturi jkunu
jistgħu jibdew jifformulaw l-ideat għall-ispettaklu.
L-iskejjel għandhom jindikaw il-ġranet u l-ħinijiet
ta’ dawn il-workshops — dawn imbagħad jiġu
proposti lid-direttur.

Bħala parti minn Trikki Trakki, Teatru Malta se jkun
qed joffri lill-iskejjel parteċipanti kollha workshops
dwar id-disinn tad-dawl, l-irtokk tal-palk, it-taħriġ
vokali, il-moviment, id-disinn tas-sett u tal-props
u l-kitba tal-iskripts.

Fl-istess ġurnata tal-ewwel workshop ta’
orjentazzjoni, id-diretturi se jkollhom laqgħa
mal-kap tal-iskola jew mal-assistent kap, u
mal-għalliem responsabbli biex jiddiskutu
l-proġett, inklużi l-għanijiet ta’ Trikki Trakki,
l-aspettattivi tal-iskola, l-iskeda tal-provi, kif ukoll
id-diversipreferenzi ta’ tagħlim individwali,
ir-rapporti dwar il-ħtiġijiet u d-dinamika soċjali
tal-istudenti. Id-diretturi jistgħu jiġu murija
l-postijiet, ir-riżorsi disponibbli u l-ispazji fejn se
jsiru l-provi.
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Din hija opportunità inkredibbli għal dawn
l-istudenti biex jirċievu taħriġ mill-aqwa f’din l-arti
mill-aqwa fost l-aqwa professjonisti lokali
tat-teatru.
Dawn il-workshops se jseħħu ġewwa l-M Space,
fl-Imsida nhar l-Erbgħa 30 ta’ Novembru u t-Tlieta
6 ta’ Diċembru bejn id-9.30 u s-13.00.

Workshops tal-make-up
Fil-ġimgħa bejn it-Tnejn 13 ta’ Marzu u l-Ġimgħa
17 ta’ Marzu, l-iskejjel iridu jallokaw sagħtejn
għal workshop tal-make-up adattat għall-palk.
F’dan il-workshop il-make-up designer tagħna se
jgħallem lit-tfal kif japplikaw il-make-up tagħhom
għall-ispettakli li ser ikunu qed jieħdu sehem
fihom.

Il-proċess tal-provi

Il-ġimgħa tal-produzzjoni

Fl-applikazzjoni tagħhom, l-iskejjel jeħtieġ li
jipprovdu skeda tentattiva u flessibbli li fiha 20
siegħa jridu jkunu ddedikati għall-provi, għallproduzzjoni tal-kostumi u għal workshop talmake-up. Dawn se jseħħu bejn nofs Jannar 2023 u
l-Ħadd, 19 ta’ Marzu 2023 u jinkludu:

Bejn it-Tnejn, 20 ta’ Marzu u l-Ħadd, 26 ta’ Marzu,
Trikki Trakki se jidħol f’dik li fid-dinja tat-teatru
nsejħulha “il-ġimgħa tal-produzzjoni”. Din se tkun
ġimgħa divertenti u intensiva fejn l-istudenti se
jkunu involuti fuq bażi full-time matul il-ħinijiet
kollha tal-iskola tagħhom.

—

14-il siegħa ta’ provi tal-produzzjoni
mad-direttur;

—

Erba’ sigħat għall-produzzjoni tal-kostumi
u l-props fl-iskejjel flimkien mad-disinjatur
tal-kostumi;

—

Sagħtejn għall-workshop tal-make-up
adattat għall-palk fl-iskejjel mal-make-up
designer tagħna.

Ladarba tintgħażel l-iskola, dawn il-ħinijiet u
d-dati għandhom jiġu kkonfermati u ffinalizzati
bejn l-iskola rispettiva u d-direttur u d-disinjatur
tal-kostumi.
L-iskejjel għandhom jipprovdu spazju adattat
għal-provi — idealment dan ikun spazju
għall-kwiet u kbir, eż. sala, b’aċċess għal
whiteboard, skrin jew flipchart, b’interruzzjonijiet
minimi minn attivitajiet u studenti oħra kif ukoll
spazju għall-produzzjoni tal-kostumi u l-props
(dan jista’ jkun l-istess spazju li jintuża għall-provi).
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Matul il-ġimgħa kollha, huma se jkunu bbażati
ġewwa l-M Space, fl-Imsida. It-trasport se jkun
ipprovdut għall-iskejjel u mill-iskejjel bejn
it-Tnejn, 20 ta’ Marzu u l-Ġimgħa, 24 ta’ Marzu,
iżda l-ġenituri/l-kustodji se jkollhom bżonn
iwasslu/jiġbru lill-istudenti fil-post/mill-post
is-Sibt, 25 u l-Ħadd, 26 ta’ Marzu.
Nhar il-Ġimgħa, 24 ta’ Marzu l-istudenti se jtellgħu
l-ispettaklu tagħhom għall-sħabhom tal-iskola
matul il-ħinijiet tal-iskola.
Nhar is-Sibt, 25 ta’ Marzu (wara nofsinhar/
filgħaxija) u l-Ħadd, 26 ta’ Marzu 2023 (filgħodu)
l-istudenti se jtellgħu l-ispettaklu tagħhom għallpubbliku, jiġifieri għall-ġenituri, għall-kustodji,
għall-mistiedna u għall-pubbliku ġenerali.

Feedback professjonali
Fi tmiem l-ispettaklu ta’ nhar il-Ħadd, 26 ta’ Marzu
2023, se jkun hemm bord ta’ esperti tat-teatru li
se jagħtu feedback qasir, divertenti u kostruttiv
lill-istudenti dwar il-produzzjonijiet tagħhom.
L-idea hi li l-istudenti jħossuhom artistikament
ispirati, filwaqt li sservi wkollbħala forma ta’
ċelebrazzjoni finali wara ġimgħa intensa ta’
kreattività. L-istudenti se jingħataw ukoll ċertifikati
ta’ parteċipazzjoni.

”The Story of My Future” / St Theresa College
Middle School, Birkirkara (2022)
Ritratt ta’ Lindsey Bahia

Fejn se jsiru l-wirjiet?
Il-provi ta’ qabel it-Tnejn, 20 ta’ Marzu 2023 se
jsiru fl-iskejjel rispettivi.
Mit-Tnejn, 20 ta’ Marzu sal-Ħadd, 26 ta’ Marzu
2023, dawn se jsiru ġewwa l-M Space, fl-Imsida.
L-indirizz huwa 127, Triq Oscar Zammit, L-Imsida,
MSD 1280.
”The Haunted House” / St Ignatius College
Middle School, Tal-Ħandaq (2022)
Ritratt ta’ Lindsey Bahia
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Noti għall-iskejjel
L-għalliema responsabbli se jkunu preżenti f’KULL
prova u se jissorveljaw lill-istudenti tagħhom ILĦIN KOLLU. Id-diretturi huma responsabbli biss
għall-proċess kreattiv u mhux għad-dixxiplina u
għall-kontroll tal-istudenti, u m’għandhom qatt
jitħallew waħedhom mal-istudenti.
Mill-inqas għalliem wieħed għal kull skola se
jinħatar bħala responsabbli għall-proġett kollu,
biex jippromwovi sens ta’ responsabbiltà u
impenn. L-għalliema huma mħeġġa biex ikunu
proattivi u jipparteċipaw fil-provi u fil-proċess
b’mod ġenerali. Huma mħeġġa jagħmlu laqgħat
ras imb ras mad-diretturi fuq bażi regolari biex
jiddiskutu l-progress tal-istudenti.
L-iskejjel għandhom jipprovdu spazju adattat
għal-provi — idealment, dan ikun spazju għallkwiet u kbir, eż. xi sala, b’aċċess għal whiteboards,
skrins jew flipcharts, b’interruzzjonijiet minimi minn
attivitajiet u studenti oħra.
Studenti li għandhom bżonn għajnuna kontinwa
għandhom ikunu akkumpanjati mil-LSE tagħhom
il-ħin kollu u matul il-proċess kollu. L-LSEs
għandhom iħejju lil dawn l-istudenti minn qabel.
Huma mħeġġa applikazzjonijiet kreattivi u
b’saħħithom mill-iskejjel peress li l-għażla se tkun
kompetittiva.
L-iskejjel jistgħu jerġgħu jtellgħu dawn l-ispettakli
f’okkażjonijiet oħra skont il-bżonn, pereżempju
għal ċerimonji ta’ Jum iċ-Ċelebrazzjoni, Jum
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il-Premjazzjoni, eċċ. Madankollu, f’dan ilkaż, id-diretturi tat-teatru rispettivi tagħhom
GĦANDHOM ikunu involuti fil-proċess permezz ta’
ftehimiet indipendenti.
L-iskejjel għandhom jipprovdu dikjarazzjonijiet
tal-bżonnijiet għall-istudenti parteċipanti
kollha u jinkludu diffikultajiet fil-litteriżmu u
intitolamenti sensorji. L-istudenti se jkunu mħeġġa
jikkontribwixxu fil-proċess kreattiv.
L-iskejjel għandhom jipprovdu kalendarju
skolastiku li jinkludi kwalunkwe vaganzi, eżamijiet,
testijiet, ġranet ta’ taħriġ għall-istaff u attivitajiet
oħra meta l-istudenti u l-għalliema ma jkunux
disponibbli.
IMPORTANTI ĦAFNA. Għall-ispettakli pubbliċi li se
jseħħu nhar is-Sibt, 25 ta’ Marzu u l-Ħadd, 26 ta’
Marzu mhu se jkun hemm l-ebda trasport provdut
u l-ġenituri jew il-kustodji huma mistennija li
jwasslu/jiġbru l-istudenti lejn/minn M Space.
L-iskejjel għandhom jikkonfermaw li l-ġenituri u
l-kustodji tat-tfal parteċipanti huma konxji ta’
dan fil-formoli tal-applikazzjoni tagħhom.
L-iskejjel huma responsabbli għall-komunikazzjoni
bejn Trikki Trakki u l-ġenituri/l-kustodji.

Interessati?
Kull ma hemm bżonn tagħmlu hu dan: ibgħatulna
email bid-dettalji u pitch kreattiv!

L-email tal-applikazzjoni
Jekk l-iskola tagħkom tixtieq tkun parti minn
din l-opportunità meraviljuża, ibgħatulna email
fuq trikkitrakki@teatrumalta.org.mt u għidulna
għaliex. Iktbu “Applikazzjoni tal-Iskola Trikki Trakki
2023” fis-suġġett tal-email bid-dettalji elenkati
hawn taħt:
1.

L-isem sħiħ, l-indirizz, in-numru tat-telefown u
l-email tal-iskola.
2. L-isem sħiħ, in-numru tat-telefown u l-email
tal-kap tal-iskola jew tal-assistent kap taliskola.
3. L-isem sħiħ, in-numru tat-telefown u l-email
tal-għalliem responsabbli għall-proġett.
IMPORTANTI: Jekk jogħġobkom ħudu nota
li l-ġimgħa tal-produzzjoni tinkludi s-Sibt
u l-Ħadd, fejn hemm bżonn li l-għalliema
responsabbli jkunu preżenti).
4. Il-ħinijiet ta’ xħin tibda u tispiċċa l-ġurnata
tal-iskola u l-ħinijiet ta’ xħin jinġabru u jitniżżlu
t-tfal bit-trasport tal-iskola.
5. Id-drammi jew ix-xogħlijiet letterarji studjati
mill-istudenti tal-Year 7 (Form 1) fil-lingwi
kollha.
6. Konferma ta’ appoġġ mill-ġenituri/millkustodji tal-istudenti parteċipanti permezz
ta’ formoli ta’ kunsens (inkluż konferma ta’
appoġġ għall-produzzjonijiet ta’ nhar is-Sibt
u l-Ħadd fejn il-ġenituri/kustodji għandhom
jipprovdu trasport lejn/mill-post).
7. Konferma li intom infurmati dwar l-impenji
kollha involuti fil-proġett, kif imsemmijin fiddeskrizzjoni tal-proġett hawn fuq.
8. Konferma li l-iskejjel huma kompletament
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9.

10.
11.

12.
13.

14.

responsabbli għas-saħħa u s-sigurtà talistudenti tagħhom f’kull ħin matul Trikki Trakki.
Il-kalendarju skolastiku li jinkludi d-dati talvaganzi, tal-eżamijiet, tat-testijiet, tal-ġranet
ta’ taħriġ għall-istaff tal-iskola u ta’ attivitajiet
oħra meta l-istudenti u l-għalliema ma jkunux
disponibbli.
Id-deskrizzjoni tal-metodu tal-għażla talistudenti tagħkom.
Numru ta’ studenti involuti. (Jekk jogħġobkom
ħudu nota li l-grupp tal-istudenti magħżula
għandu jkun ta’ bejn 15 u 20 student.)
Il-pitch kreattiv. (Ara hawn taħt).
Konferma tal-attendenza għall-workshops
dwar l-arti tat-teatru f’M Space, fl-Imsida
nhar l-Erbgħa, 30 ta’ Novembru u t-Tlieta, 6 ta’
Diċembru bejn id-9.30 u s-13.00.
Skeda proposta għal:
— Żewġ workshops ta’ orjentazzjoni ta’
siegħa u nofs il-wieħed (irreferi għattaqsima “Workshops ta’ Orjentazzjoni”);
— 14-il siegħa għall-provi (kull prova se ddum
mill-inqas siegħa u nofs); u
— Erba’ sigħat għal workshops
tal-produzzjoni tal-props u l-kostumi
(żewġ sessjonijiet ta’ sagħtejn); u
— Sagħtejn għal workshop tal-make-up
adattat għall-palk (worshop ta’ sagħtejn).

IMPORTANTI. Din l-iskeda mhijiex waħda finali
peress li trid tiġi kkonfermata skont il-ftehim
li jittieħed bejn l-iskola u d-direttur/il-mexxej
tal-workshop.

Eżempju tal-iskeda

Il-pitch kreattiv

Eżempju 1

Nixtiequ nagħmluha aktar faċli għalikom biex
tikkonvinċuna għaliex għandna nagħżlukom!
Għaldaqstant, apparti l-email, sibu mod kreattiv
biex tgħidulna għaliex tridu tkun parti minn
Trikki Trakki u tikkonvinċuna biex nagħżlu l-iskola
tagħkom! Għalhekk tistgħu tibagħtulna filmat
sempliċi b’xena waħda meħud bil-mowbajl fejn
turuna għaliex tixtiequ tkunu magħżulin għal dan
il-proġett. Dan mhux obbligatorju, imma żgur
li jgħinkom biex tikkonvinċuna! Tistgħu tehmżu
dan il-filmat mal-email tagħkom jew tibagħtuh
permezz ta’ WeTransfer fuq trikkitrakki@
teatrumalta.org.mt (jekk jogħġobkom żidu l-isem
tal-iskola fit-titlu jew fil-messaġġ tal-WeTransfer).
Dawn il-filmati huma għal użu intern biss u mhux
se jiġu ppubblikati.

Workshop ta’ Orjentazzjoni 1:
It-Tnejn, 14 ta’ Novembru mill-12.00 sas-13.00
Workshop ta’ Orjentazzjoni 2:
It-Tlieta, 22 ta’ Novembru mit-8.30 sal- 10.00
Skeda tal-provi:
L-Erbgħa, 1, 8, 15 u 22 ta’ Frar
L-Erbgħa, 1, 8 u 15 ta’ Marzu
(dejjem min-11.45 sas-13.00)
Il-produzzjoni tal-props u l-kostumi:
Il-Ġimgħa, 10 u 17 ta’ Marzu min-11.45 sas-13.00
Eżempju 2
Workshop ta’ Orjentazzjoni 1:
Il-Ħamis, 17 ta’ Novembru mill-10.00 sal-11.30
Workshop ta ’ Orjentazzjoni 2:
L-Erbgħa, 23 ta’ Novembru min-12.30 sas-14.00
Skeda tal-provi:
Il-Ħamis, 19 u 26 ta’ Jannar
Il-Ħamis, 2, 9, 16 u 23 ta’ Frar
Il-Ħamis, 2, 9 u 16 ta’ Marzu
(dejjem mit-14.45 sal-16.15)
Il-produzzjoni tal-props u kostumi:
It-Tnejn, 6 ta’ Marzu min-12.00 sas-14.00
L-Erbgħa, 15 ta’ Marzu mis-13.00 sat-15.00

(11) · Trikki Trakki: Sejħa għal Applikazzjonijiet

”Ġaħan Min?” / St Albert The Great College,
Valletta (2022)
Ritratt ta’ Lindsey Bahia

Il-proċess tal-għażla
Trikki Trakki għandu l-għan li jinkoraġġixxi
u jrawwem it-talenti kreattivi ta’ kull skola;
madankollu, nixtiequ naraw l-entużjażmu
tagħkom aktar minn kull ħaġa oħra.
Għaldaqstant, agħmlu l-almu tagħkom biex
tikkonvinċuna sabiex nagħżlu l-iskola tagħkom!

”Antigone” / Malta Visual and Performing
Arts School, Ħamrun (2022)
Ritratt ta’ Lindsey Bahia

Se nagħżlu l-applikazzjonijiet skont dawn il-kriterji:
1.
2.
3.

Il-livell tal-ħila tal-grupp propost;
L-oriġinalità u l-kreattività tal-pitch;
Il-livell tal-impenn tal-iskola.

Wara li tibagħtu dawn id-dettalji, Teatru Malta
jista’ jitlobkom aktar informazzjoni permezz
tat-telefown jew l-email — jekk jogħġobkom,
speċifikaw liema numru tat-telefown jew
indirizz tal-email għandna nikkuntattjaw. Jekk
jogħġobkom, iżżommux lura milli tikkuntattjawna
fuq l-email tagħna jekk ikollkom xi diffikultajiet jew
mistoqsijiet.

Data tal-iskadenza
L-iskadenza għall-applikazzjonijiet għall-iskejjel
hija l-Ħamis, 3 ta’ Novembru 2023 fil-5pm.
L-iskejjel magħżula se jiġu infurmati ftit wara.
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