Журі Фестивалю Українського аматорського театру "День театру" формується.
Вже надали згоду увійти до складу журі:
Віталій Малахов – режисер, Народний артист України", лауреат Національної премії України
імені Тараса Шевченка, багаторазовий лауреат премії "Київська пектораль", отримав нагороди на
міжнародних театральних фестивалях. Засновник багатьох міжнародних театральних фестивалів,
художній керівник Київського академічного драматичного "Театру на Подолі".
Віктор Гирич – режисер, Заслужений діяч мистецтв України, Народний артист України, лауреат
премії ім. Лесі Українки, багаторазовий лауреат премії "Київська пектораль", нагороди на
міжнародних театральних фестивалях, директор-художній керівник Київського академічного ТЮГу
"Театр на Липках".
Андрій Білоус – режисер, керівник театральної майстерні, викладач режисури та майстерності
актора Національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого Лауреат
державної премії імені О. Довженка, багаторазовий лауреат премії "Київська пектораль",
переможець конкурсу «Бієнале актуальних мистецтв». Художній керівник "Київського
академічного Молодого театру".
Артур Артименьєв – режисер, здійснював постановки в театрах Києва, Москви, Саратова,
Белграда. Зараз активно працює в ТЮГ «Театру на Липках». Нагороди на багатьох міжнародних
фестивалях. Засновник "Вільного театру". Організатор театральних фестивалів. Співпрацює на
телебаченні та в кіно.
Алла Рубіна – хореограф, Заслужена артистка України. Головний балетмейстер Національного
академічного театру російської драми ім. Лесі Українки, доцент кафедри хореографії
Національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого, та кафедри
хореографії Академії управління керівних кадрів культури та мистецтва. Лауреат міжнародного
конкурсу ім. Сержа Лифаря, театральних премій "Київська пектораль" та "Образ мрії". Одержала
почесний приз "Зірка Голівуду" (Лос-Анжелес). Нагороди на багатьох міжнародних театральних
конкурсах.
Ганна Липківська - відомий театральний критик, кандидат мистецтвознавства, доцент
Київського національного університету культури і мистецтва.
Ольга Семьошкіна - актриса, відомий український хореограф. Головний балетмейстер
Національного театру ім. Івана Франка. Лауреат премії "Київська пектораль". Співпрацює з
багатьма провідними театрами України.
Ірма Вітовська – актриса театру та кіно, заслужена артистка України. Лауреат премій "Київська
пектораль" та "Телетріумф". Керівник напрямку креативних проектів та недержавного
театрального сектору Національної спілки театральних діячів України.
Юлія Федів - культурний менеджер, координатор робочої групи Європейської Театральної
Конвенції, фахівець Українського Центру культурних досліджень, куратор театральних соціальнокультурних проектів «Включення», «Дерево життя» та «Кінець удавання», координатор
Українського театрального шоу кейсу 2015 року, експерт з питань культурної регіональної політики
Німецького Товариства Міжнародної Співпраці GIZ та Фонду Конрада Аденауера.

Неда Неждана - драматург, поет, культуролог, перекладач, керівник драматургічного відділу
НЦТМ імені Леся Курбаса, кандидат філологічних наук, викладач. Має більше 70 постановок.
Тексти перекладалися 13 мовами. Фахова реалізація творів (публікації, сценічні читання,
постановки, фестивалі) здійснювалася в різних містах України, а також у 20 країнах світу. Три п’єси
включені до каталогів кращих п’єс Європи. Переможець мистецьких конкурсів (СтАрт, «Коронація
слова», «Смолоскип», «Київська Пектораль» та інших). Голова Конфедерації драматургів України,
патрон України на бієнале «Нові Європейські п’єси» у Вісбадені (Німеччина), голова українського
комітету Дому Європи і Сходу в Парижі (Франція), одна з переможців конкурсу Світової
Конференції Жінок Драматургів у Стокгольмі (Швеція) і Кейптауні (ПАР). Автор першої
української п’єси «Майдан Інферно», опублікованої(видавництво «Еспасд’енІнстан») і
презентованої на сцені у Франції (Париж і Ліон).
Вячеслав Кошелев - актор театру, кіно і цирку, викладач. Актор київського ТЮГу, співпрацював
з багатьма провідними театрами Києва в жанрі пластики і комедії.
Дмитро Лобода - режисер, завідувач режисерським управлінням Київського ТЮГу на Липках.
Марина Лях – актриса театру і кіно, – провідна актриса Київського ТЮГу на Липках
Максим Голенко - головний режисер театрального колективу “Дикий Театр” та режисер –
постановник на сценах провідних київських театрів
Ільїна Генсіцька – театрознавець, керівник літературно-драматургічної частини Київського
академічного театру "Колесо", викладач Національного університету театру, кіно і телебачення
ім.Карпенка-Карого, PR-менеджер Міжнародного театрального фестивалю моновистав
ВІДЛУННЯ (2005-2007, 2013-1015 р.р.), Міжнародного театрального фестивалю "ПОДІЯ" (2008 р.),
Міжнародного театрального фестивалю камерних театрів (вистав) AndriyivskyFest (2017)
Олександр Володарський відомий українській письменник, драматург, сценарист. Автор
телепрограм на СТБ, Інтері, УТ-1, ТЕТ. Сценарії до багатьох популярних серіалів та сіткомів.
«Срібний Медвідь» Берлінського кінофестивалю за сценарій до мультфільму. Всі п’єси були в лонглистах та шорт-листах багатьох міжнародних конкурсів. Вистави за п"єсами поставлені в Україні,
Молдові, США.
Дмитро Весельский— режисер-постановник Київського академічного театру драми і комедії на
Лівому березі Дніпра, художній керівник Українського малого драматичного театру.
Анатолій Суханов - актор театру та кіно, телеведучий, режисер та актор Киівського академічного
театру "Колесо".
Ярослав Верещак - відомий український драматург, автор понад 30 п"єс, які вже багато років
йдуть на сценах українських театрів, член Спілки письменників України, голова Гільдії
драматургів. За підтримки гільдії драматургів України, вийшло в світ 43 п’єси 32 авторів.

