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XXIX Powiatowe Spotkania Recytatorskie „Wrażliwość na słowa” 6 kwiecień
2017
I. CELE SPOTKAŃ
1. Zainteresowanie dzieci i młodzieży sztuką żywego słowa.
2. Pielęgnowanie kultury języka i zamiłowania do literatury pięknej.
3. Rozwijanie i popularyzowanie amatorskiego ruchu artystycznego.
4. Umożliwienie konfrontacji i wymiany doświadczeń instruktorom amatorskiego ruchu recytatorskiego.
5. Zapewnienie uczestnikom i ich opiekunom konsltacji i instruktażu z zakresu
recytacji.
II. ZASADY PROGRAMOWE I WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami Spotkań sa uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.
2. Uczestnicy występują w trzech kategoriach wiekowych:
a) klasy I-III szkoły podstawowej
b) klasy IV-VI szkoły podstawowej
c) uczniowie szkół gimnazjalnych
3. Prezentowany w konkursie recytatorskim repertuar obejmuje utwór poetycki i fragment prozy. W najmłodszej grupie wiekowej możliwe jest zastąpienie
prozy utworem poetyckim. W kategorii wywiedzione ze słowa repertuar jest
dowolny (wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów), a forma
prezentacji daje możliwość łączenia słowa mówionego z dźwiękiem, ruchem,
rekwizytem. Należy wcześniej zgłosić (na Karcie Zgłoszenia) zapotrzebowanie
na ewentualne nagłośnienie lub inne dodatki niezbędne do odtworzenia utworu.
4. W kategorii recytacji łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 6 minut,
a w „wywiedzionym ze słowa” 8 minut. Przekroczenie podanego czasu będzie
równoznaczne z DYSKWALIFIKACJĄ uczestnika.
III. ZASADY ORGANIZACYJNE
1. Do eliminacji powiatowych jednostki, szkoły, GOK, MOK i inne organy organizujące eliminacje gminne zgłaszają ŁĄCZNIE sześciu recytatorów oraz
dwóch uczestników „wywiedzionego ze słowa”. Zgłoszenie większej liczby
uczestników jest równoznaczne z dyskalifikacją całej grupy. Jeśli Jury zdecyduje
inaczej – spośród zgłoszonej grupy zostanie, zgodnie z kolejnością, przesłuchanych sześciu kolejnych uczestników.

2. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 3 kwietnia 2017 roku.
3. Zgłoszenia można przesyłać tradycyjną drogą pocztową na adres Miejskiego Ośrodka Kultury im.Wł. Sebyły w Kłobucku 42-100, ul. Targowa 1, drogą e-mail na adres: mok@mokklobuck.pl lub osobiście do biura Miejskiego
Ośrodka Kultury im. Wł. Sebyły.
4. Organizator wytypuje do udziału w eliminacjach regionalnych maksymalnie
dziesięciu uczestników, z uwzględnieniem wszystkich kategorii wiekowych i
artystycznych.
5. Konkurs recytatorski rozpoczyna się 6 kwietnia 2017 roku o godzinie 8.15 w
Miejskim Ośrodku Kultury.
6. Osoby zakwalifikowane do udziału w przesłuchaniu muszą zgłosić się do
Miejskiego Ośrodka Kultury im. Wł. Sebyły najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem przesłuchań.
7. Przesłuchania odbywać się będą w blokach, jak w roku poprzednim. Każda
grupa zostanie
poinformowana, o godzinie przesłuchań oraz bloku przesłuchań, w jaki zostaną wpisani.
8. Tegoroczne przesłuchania odbywać się będą na sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury, na scenie, w pełnym scenicznym oświetleniu.
9. Skład jury: Małgorzata Gutowska-Adamczyk – pisarka, historyk teatru, scenarzystka filmowa, dziennikarka; Dorota Musiał – kulturoznawca, instruktor
ds. teatralnych i literackich Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie;
Beata Górska-Cieślińska – instruktor sekcji teatralnej Miejskiego Ośrodka Kultury im. Wł. Sebyły w Kłobucku, reżyser, teatrolog.
10. Wyniki zostaną ogłoszone podczas Spotkań Literackich 6 kwietnia o godzinie 17.00 na sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku.
11. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowej współpracy z organizatorem.
12. Nagrody zostaną wręczone podczas Spotkań Literackich. Nieodebranie nagród podczas Spotkań Literackich jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody
na rzecz Organizatora.
13. Przesłuchania dla uczestników z powiatu kłobuckiego odbywać się będą
w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie ul. Ogińskiego 13a, 42-200
Częstochowa.
- 26 kwietnia 2017 godz. 10.00 dla uczniów szkół podstawowych
- 27 kwietnia 2017 godz. 10.00 dla uczniów gimnazjów.
14. Biorąc udział w Konkursie uczestnik akceptuje jego Regulamin.

