
 

          

DZIECIĘCY  FESTIWAL  SŁOWA

                                                     XXIV 
        OGÓLNOPOLSKI
        MAŁY KONKURS 
        RECYTATORSKI

               Eliminacje do szczebla       
wojewódzkiego

                                Bliżyn 24 kwietnia 2014 r.



   Organizatorem eliminacji jest 
   GMINNY OŚRODEK KULTURY - ZAMECZEK w BLIŻYNIE

    I. CELE KONKURSU:
       Pielęgnowanie kultury języka ojczystego.
       Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką
       recytacji.
       Krzewienie zamiłowania do literatury pięknej.
       Wytypowanie laureatów do etapu Wojewódzkiego Ogólnopolskiego    

Małego Konkursu Recytatorskiego.

   II. ZASADY ORGANIZACYJNE:
       1. Mały OKR jest konkursem przeznaczonym dla uczniów
           szkół podstawowych.
       2. Uczestnicy występują w dwóch kat. wiekowych:
           - kl. I – III
           - kl. IV – VI
       3. Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru
           odpowiadającego założeniom wybranej kategorii.
       4. Do eliminacji gminnych szkoła może zgłosić po 
           sześć osób w każdej kategorii.
        5. Zgłoszenie do eliminacji gminnych odbywa się poprzez
            złożenie czytelnie wypełnionych kart uczestników
            (w załączeniu do regulaminu) na adres:
                   Gminny Ośrodek Kultury 
                   ul. Staszica 16 d
                   26 – 120 Bliżyn
            w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.04.2014 r.
       6. Prezentacje etapu gminnego odbędą się w dniu
           24 kwietnia 2014 r. o godz. 10  00   w GOK w Bliżynie.

          

              III. ZASADY PROGRAMOWE I WARUNKI UCZESTNICTWA:
                   1. Do etapu wojewódzkiego przechodzą  najlepsi recytatorzy 
                       wytypowani przez jury.
                   2. Repertuar uczestników obejmuje:
                   TURNIEJ RECYTATORSKI: 
                       dwa dowolne utwory w całości lub fragmentach (dwa 
                       wiersze lub wiersz i fragment prozy) – czas prezentacji 
                       do 7 min.
                    WYWIEDZIONE ZE SŁOWA:
                       - repertuar jest dowolny (wiersz lub jego fragment,
                         monolog literacki,collage tekstów)
                       - dowolna forma prezentacji (teatr jednego wiersza, 
                          łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem,
                          ruchem, rekwizytem – do 10 min.).
                     W każdym przypadku pozostawia się dowolność repertuaru 
                      i układu prezentacji. Będziemy wdzięczni za ograniczenie
                      w repertuarze lektur szkolnych.
              
                 IV. OCENA PREZENTACJI:
                      1. Oceny prezentacji dokona kompetentne jury powołane
                          przez organizatora.
                      2. Ocenie podlega: dobór repertuaru (wartości artystyczne
                         oraz ich dostosowanie do możliwości wykonawczych
                         uczestnika), interpretacja utworów kultura słowa - 
                         m.in. dykcja, emisja, ekspresja), ogólny wyraz  artystyczny.
                     3. W turnieju wywiedzione ze słowa jury uwzględnia 
                         ponadto: celowość użycia środków poza słownych   

    (kostiumu, dźwięku, scenografii, rekwizytu)
                         wspomagających interpretację występu.
                     4. Decyzja jury jest ostateczna.

                                   Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody 
                                   ufundowane przez organizatora. 

                  Wszelkiej informacji udziela i służy pomocą  
              Katarzyna Skarus tel. 041 25 41 676


