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DIRETTUR TAL-FESTIVAL 
2024–2026

SEJĦA GĦAL SERVIZZ

MA’ TEATRU MALTA TAĦT IL-KURA TAL-KUNSILL MALTI GĦALL-ARTI



Teatru Malta hija l-ewwel kumpanija tat-teatru  
nazzjonali ta’ Malta.  

Teatru Malta qed tfittex li tingaġġa s-servizzi ta’ individwu bħala 
Direttur tal-Festivals biex jipproduċi b’mod artistiku l-Festival 

annwali tat-teatru taż-żgħażagħ ta’ Teatru Malta: Trikki Trakki u biex 
jikkoordina u jkompli jistabbilixxi dan il-festival. 

Id-Direttur tal-Festival ta’ Trikki Trakki se jirrapporta lid-Direttur 
Artistiku/Maniġer Ġenerali u lill-Kap tal-Produzzjoni.

Fl-2019, Trikki Trakki rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Arti għall-Aħjar 
proġett għaż-żgħażagħ. Għal darb’ oħra se naraw lill-istudenti 

jingħataw l-opportunità li jaħdmu ma’ diretturi u prattikanti ewlenin 
tat-teatru biex jipproduċu adattamenti ġodda ta’ produzzjonijiet 

klassiċi tat-teatru popolari, ippreżentati kull sena f’Marzu. Dan 
il-festival uniku għat-tfal joffri lill-istudenti l-opportunità li jkunu 

esposti għall-produzzjoni tat-teatru. Mid-disinn tal-kostumi,  
il-makeup u d-dwal għall-issettjar tal-palk u l-props, dawn it-tfal 
se jingħataw iċ-ċans jagħmlu kollox. Il-Festival huwa organizzat 

b’kollaborazzjoni mal-Unità tal-Avvenimenti, l-Uffiċċju  
tas-Segretarju Permanenti, il-Ministeru għall-Edukazzjoni, l-Isport, 

iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni.
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“Artist” / San Ġorġ Preca Middle School, 
Blata l-Bajda (2022)
Ritratt ta’ Lindsey Bahia

Informazzjoni kruċjali

bażi 
Kuntratt għal servizz fuq servizz ibbażat fuq 
proġett bi pjan ta’ ħidma flessibbli, f’diskussjoni 
mad-Direttur Artistiku

tariffa 
EUR3,500 eskluża l-VAT fis-sena (2024, 2025, 
2026); b’ammont addizzjonali ta’ EUR500 eskluża 
l-VAT għall-monitoraġġ tal-impjieg inizjali tal-
edizzjoni tal-2023 tal-festival għall-finijiet ta’ 
trasferiment xieraq

tul ta’ żmien 
3 snin: 2023–24; 2024–25; 2025–26

“Big Mac Beth” / Bishop’s Conservatory 
Secondary School, Victoria, Gozo (2022)
Ritratt ta’ Lindsey Bahia
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tiġi iffaċilitata t-tħejjija tal-prestazzjonijiet 
tagħhom u t-tmiem tal-ġimgħa sa tmiem il-
festival. 

 — L-approvazzjoni tal-ipprogrammar finali 
u l-abbozzar ta’ skriptijiet magħżula, 
f’konsultazzjoni diretta mad-Direttur Artistiku/
Maniġer Ġenerali. 

 — L-identifikazzjoni u l-avviċinar ta’ 
organizzazzjonijiet u entitajiet kulturali 
pubbliċi oħra dwar inizjattivi li jistgħu jkunu ta’ 
benefiċċju għat-twettiq tal-programm tal-
Festival. 

 — Iż-żamma ta’ kuntatt mad-Direttur Artistiku 
dwar pjan ta’ żvilupp annwali għar-repertorju 
tal-Festival f’waqtu.  

 — Il-ħidma mill-qrib mat-tim tal-
Kummerċjalizzazzjoni u tal-Komunikazzjoni 

Dmirijiet u responsabbiltajiet

 — It-tfassil, l-ippjanar, il-produzzjoni 
u d-direzzjoni, b’mod artistiku, tal-
eżekuzzjoni tal-festival f’isem Teatru Malta, 
f’konverżazzjoni mad-direttur artistiku/
maniġer ġenerali.

 — L-għażla tat-timijiet Artistiċi u tal-produzzjoni 
magħmula minn prattikanti tal-industrija, 
artisti, u diretturi tat-teatru, permezz ta’ 
diskussjonijiet u bl-approvazzjoni tad-Direttur 
Artistiku/Maniġer Ġenerali. 

 — Il-konċepiment u l-implimentazzjoni tal-viżjoni 
artistika u l-istrateġija tal-Festival b’enfasi 
fuq l-ipprogrammar, il-kollaborazzjonijiet 
inkroċjati, l-ikkummissjonar ta’ xogħol ġdid, 
l-għażla tal-kreattivi, u l-kurazzjoni, l-iżvilupp 
u l-produzzjoni tal-festival. 

 — L-ippjanar u l- finalizzazzjoni tal-iskeda tal-
festival b’kunsiderazzjoni tal-kalendarju 
akkademiku. 

 — Il-Ħidma diretta mal-Kap tal-Produzzjoni ta’ 
Teatru Malta jew ma’ rappreżentant ta’ Teatru 
Malta fuq l-implimentazzjoni tal-festival. 
Iż-żamma ta’ kuntatt mad-Dipartiment tal-
Produzzjoni dwar l-aspetti kollha tal-ippjanar, 
tal-iskedar, tal-ibbaġitjar, tal-proposti 
għall-għotjiet u l-fondazzjoni, il-postijiet u 
n-networking. 

 — Id-direzzjoni tat-Tim Artistiku matul il-perjodu 
partikolari ta’ sessjoni ta’ ħidma u provi sabiex 

”Antigone” / Malta Visual and Performing 
Arts School, Ħamrun (2022)
Ritratt ta’ Lindsey Bahia
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biex jiġi żgurat li l-marka tal-Festival tiġi 
ppreservata u żviluppata skont l-ethos ta’ 
Teatru Malta, u l-promozzjoni tal-Festival bi 
kwalunkwe mezz meħtieġ fuq pjattaforma 
nazzjonali u internazzjonali.

 — Is-suġġerimenti għal u l-parteċipazzjoni 
f’opportunitajiet nazzjonali u internazzjonali 
għall-wiri tal-kummissjonijiet tal-Festival u 
l-parteċipazzjoni f’networks internazzjonali. 

 — Il-koordinazzjoni mat-tim ta’ Teatru Malta 
biex jiġi abbozzat rapport annwali b’analiżi 
dettaljata dwar kif għandu jiġi żviluppat il-
Festival.  

 — L-iżvilupp u l-appoġġ ta’ relazzjonijiet fuq il-
post tax-xogħol b’saħħithom, ta’ appoġġ u 
rispettużi ma’ persuni u istituzzjonijiet ewlenin 
fis-settur korporattiv taħt id-direzzjoni tad-
Direttur Artistiku/Maniġer Ġenerali.

”The Haunted House” / St Ignatius College 
Middle School, Tal-Ħandaq (2022)
Ritratt ta’ Lindsey Bahia
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Ħiliet u kompetenzi

Sad-data tal-għeluq tas-sottomissjoni tal-
applikazzjoni, l-applikanti huma meħtieġa li 
jkollhom: 

 — Esperjenza eċċellenti fl-ipprogrammar tal-
festivals b’portafoll li juri eċċellenza artistika 
kreattiva. 

 — Esperjenza b’saħħitha fl-edukazzjoni, it-
tagħlim, u/jew il-pedagoġija. 

 — Ħila li jaħdmu u jappoġġjaw ambjent ta’ tim. 

 — Il-kapaċità li jaħsbu b’mod organizzat u 
strateġiku, filwaqt li jagħtu attenzjoni kbira 
lid-dettalji. 

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

 — Ħiliet analitiċi b’saħħithom fil-produzzjoni 
artistika. 

 — Għarfien u kapaċità li jaħdmu f’ambjent 
kompletament diġitali. 

 — Li jkunu networkers eċċellenti u jkollhom ħiliet 
interpersonali eċċellenti. 

 — Għarfien ġenerali ta’ proċeduri tal-uffiċċju u 
ħiliet fil-kibta għal skopijiet ta’ negozju.

 — Esperjenza fl-immaniġġjar tal-proġetti u tal-
finanzi, b’kapaċità pprovata ta’ li jorganizzaw, 
jippjanaw u jipprijoritizzaw xogħolhom u 
l-iskedi tax-xogħol kif meħtieġa mill-proġetti

 — Ħiliet eċċellenti ta’ komunikazzjoni bil-miktub 
u verbali kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż, kif 
ukoll ħiliet tajbin tal-IT. 

 — Kapaċità murija li josservaw u jiksbu ħiliet 
ġodda li jappartjenu għall-pożizzjoni. 

 — Għarfien u interess fis-settur kulturali u dak 
kreattiv ta’ Malta.

 — Entużjażmu u motivazzjoni adegwati sabiex 
iħaddnu l-viżjoni sostnuta minn Teatru Malta. 

 — Il-kapaċità li jaħdmu kemm b’mod 

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



(7)  ·  Trikki Trakki: Sejħa għal Direttur tal-Festival

indipendenti kif ukoll fi ħdan tim, taħt pressjoni 
jekk ikun meħtieġ. 

 — Esperjenza ta’ xogħol rilevanti, b’mod 
partikolari relatata tmaż-żgħażagħ, u 
l-produzzjoni tal-festivals fis-settur kulturali u 
dak kreattiv.

 — Analiżi SWOT dwar l-edizzjonijiet tal-Festival 
tat-Teatru taż-Żgħażagħ Trikki Trakki: 2018–
2022.

Kwalifika ta’ baċellerat fil-Livell 6 tal-MQF relatata 
fl-arti se titqis bħala vantaġġ. Il-kwalifiki u 
l-esperjenza ddikjarati għandhom ikunu sostnuti 
b’ċertifikati u/jew testimonjanzi, li kopji tagħhom 
għandhom ikunu mehmuża mal-applikazzjoni.1

It-taħriġ fi bżonnijiet edukattivi speċjali jitqies 
bħala vantaġġ.

kundizzjonijiet oħrajn

 — Flessibbiltà biex jiġu pprovduti servizzi matul 
tmiem il-ġimgħa u f’ċerti filgħaxijiet abbażi 
ta’ ftehim reċiproku mad-Direttur Artistiku/
Maniġer Ġenerali. 

 — Flessibbiltà biex jaħdem tard jew fi tmiem il-
ġimgħa biex jirrispetta l-iskadenzi.

1 Iċ-ċertifikati u/jew it-testimonjanzi oriġinali 
għandhom jiġu prodotti b’mod invarjabbli għall-
verifika fl-intervista.

Ħiliet u kompetenzi (ikompli)

L-applikazzjonijiet

L-applikazzjonijiet sostnuti bid-dokumentazzjoni 
meħtieġa flimkien ma’ kampjun ta’ xogħol kemm 
bl-Ingliż kif ukoll bil-Malti u Curcurriculum Vitae 
dettaljat għandhom jintbagħtu fuq contact@
teatrumalta.org.mt sa mhux aktar tard mill-15 ta’ 
Diċembru 2022, f’nofsinhar. 

L-applikanti jrid ikollhom numru tar-reġistrazzjoni 
tal-VAT validu. Il-fornitur tas-servizz magħżul 
se jkun responsabbli għat-tassazzjoni u 
l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali rilevanti 
kollha skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali. 

L-applikanti eliġibbli se jissejħu għal intervista.

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