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Dwar Trikki Trakki

Fl-2019, Trikki Trakki rebaħ il-Premju Nazzjonali għall-
Arti għall-aqwa proġett għaż-żgħażagħ. Aħna se 
nerġgħu naraw lill-istudenti jkollhom l-opportunità li 
jaħdmu ma’ diretturi u prattikanti tat-teatru ewlenin 
biex jipproduċu adattamenti totalment ġodda ta’ 
klassiċi popolari tat-teatru, li jiġu ppreżentati fuq 
bażi annwali f’Marzu. Dan il-festival uniku għat-tfal 
joffri lill-istudenti opportunità li jiġu esposti għax-
xogħol tat-teatru. Mid-disinn tal-kostumi, mill-irtokk 
u mid-dwal għall-bini tas-sett u għall-ħolqien tal-
props, dawn it-tfal se jkollhom ċans jagħmlu minn 
kollox. Il-festival huwa organizzat f’kollaborazzjoni 
mal-Unità tal-Avvenimenti, l-Uffiċċju tas-Segretarju 
Permanenti fil-Ministeru għall-Edukazzjoni, l-Isport, 
iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni.

Aħna qed infittxu 4 assistenti tal-festival 
entużjasti biex jaħdmu mad-diretturi tal-Festival 
Trikki Trakki.

Informazzjoni Importanti

ĦLAS 
€200

SIGĦAT 
Aħna għandna bżonnok għal madwar  
10 sigħat matul il-perjodu tal-provi filgħodu u 
waranofsinhar sas-17 ta’ Marzu, u għal madwar 
30 siegħa matul il-ġimgħa tal-produzzjoni 
bejn l-20 u s-26 ta’ Marzu, l-iktar filgħodu u 
waranofsinhar, minbarra fil-25 ta’ Marzu meta se 
tkunu meħtieġ waranofsinhar tard/filgħaxija.

INFORMAZZJONI IMPORTANTI 
Inti ġentilment informat li l-applikanti kollha jrid 
ikollhom numru tal-VAT, jew ikunu lesti japplikaw 
għal numru tal-VAT immedjatament, sabiex ikunu 
kkunsidrati eliġibbli għal din il-pożizzjoni.

WORKSHOP DWAR IL-ĠESTJONI TAL-PALK 
Dan ir-rwol jirrikjedi għarfien wiesgħa dwar 
is-suġġett tal-ġestjoni tal-palk u għalhekk 
inkludejna Workshop dwar il-Ġestjoni tal-Palk 
biex inkomplu nħarrġuk f’dan il-qasam, qabel ma 
tibda’ tpoġġi dan l-għarfien fil-prattika matul  
il-festival.

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

 — Tkun disponibbli u tiġi għall-ġimgħa tal-
produzzjoni (it-Tnejn 20 ta’ Marzu sal-Ġimgħa 
24 ta’ Marzu) u fil-weekend tal-produzzjoni 
(is-Sibt 25 ta’ Marzu u il-Ħadd 26 ta’ Marzu) 

 — Tassisti lid-Direttur maħtur fl-elenkar ta’ 
kwalunke bidla fl-iskript, fis-sinjali li jindikaw 
li attur għandu jidħol fix-xena jew jitkellem 
u fil-muntaġġ fil-provi matul il-ġimgħa tal-
produzzjoni;

 — Tassisti fl-issortjar, fil-ħżin u fl-organizzazzjoni 
tal-props fuq il-palk u barra mill-palk qabel, 
matul u wara l-ispettakli, skont l-istruzzjonijiet 
tad-Direttur tal-Palk;

 — Tassisti lid-Direttur u lid-Direttur tal-Palk 
f’kwistjonijiet loġistiċi relatati mal-palk, mas-
sett u mal-props għall-Produzzjoni.

Applikazzjonijiet

L-applikazzjonijiet flimkien ma’ ittra qasira biex 
turi l-interess u Curriculum Vitae għandhom 
jintbagħtu fuq contact@teatrumalta.org.mt sa 
mhux aktar tard mill-1 ta’ Marzu 2023, f’nofsinhar. 

L-applikanti eliġibbli se jiġu kkuntattjati għal 
intervista.

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


