
POWIATOWY KONKURS AKTORSKO-WOKALNO-TANECZNY „PERŁA”

Organizatorzy: Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej

Pszczyńskie Centrum Kultury

Stowarzyszenie „take tam...” im. Artystów Międzywojnia

Pszczyna 2019

I. Cele konkursu:

1. Pobudzenie aktywności twórczej dzieci.

2. Podkreślenie wagi poprawnego stosowania języka oraz znajomości literatury polskiej i zagranicznej.

3. Rozbudzenie wyobraźni w kierunku poszukiwania różnorodnych rozwiązań artystycznych, służących scenicznej

prezentacji wybranego utworu literackiego z możliwością wykorzystania środków charakterystycznych dla małych

form.

4.  Stworzenie  możliwości  rozwijania  zdolności  i  zdobywania  nowych  umiejętności  przez  konfrontację  z

publicznością, kontakty z wykonawcami i udział w warsztatach teatralnych / tanecznych / wokalnych.

II. Terminy:

- występy konkursowe: 7 czerwca 2019r. (9.00 – 13.00, Pszczyńskie Centrum Kultury)

- przyjmowanie zgłoszeń: 30 maja 2019r.

- GALA FINAŁOWA ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 7 czerwca 2019r. (18.00, Skansen, w ramach IV

Małej Pszczyńskiej Nocy Teatru)

III. Warunki uczestnictwa:

1) Konkurs jest adresowany jest do dzieci szkół podstawowych z klas 1-8.

2) Zadaniem każdego uczestnika jest przygotowanie aktorskiej interpretacji wybranego utworu literackiego:

bajki, baśni, legendy, utworu poetyckiego pisanego prozą lub wierszem; wokalnej, dostosowanej do wieku

wykonawcy; tanecznej interpretacji wybranej piosenki z repertuaru rozrywkowego lub klasycznego.

3) Prezentacje  będą  oceniane  w  trzech  kategoriach:  wokalnej,  tanecznej  i  teatralnej  oraz  w  kategoriach

wiekowych klasy 1-3; 4-6, 7-8.

4) W kategoriach  aktorskich  oceniamy uczestników indywidualnych;  w wokalnej  maksymalnie  duety;  w

kategorii  tanecznej  dopuszcza  się  występy indywidualne lub drużynowe (do  15 osób)  (kategorie  będą

rozdzielone).

5) W  dwóch  pierwszych  kategoriach  tematycznych  obok  żywego  słowa  należy  wykorzystać  środki

wzbogacające  wyraz  artystyczny etiudy (np.  ruch  sceniczny,  kostium,  rekwizyt,  elementy  scenografii,

muzykę, śpiew itp.).

6) Łączny czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 5 min.

7) Szkoła/placówka kulturalno-oświatowa może zgłosić na turniej maksymalnie 6 zgłoszeń. Dopuszczalne są

zgłoszenia indywidualne, pozaszkolne.

7) Komisję artystyczną (jury) powołuje organizator.

8) Każdy uczestnik jest zobowiązany wpłacić akredytację w wysokości: 5zł w dniu konkursu.

9) Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  odwołania  konkurencji,  w  której  ilość  uczestników będzie



mniejsza niż 3 osoby (lub drużyny) lub połączenia kategorii wiekowych w podobnej sytuacji.

10) Kartę zgłoszeniową należy przesłać mailowo na adres: starttaketam@gmail.com 

IV. Kryteria oceny:

1) dobór repertuaru (wartości artystyczne utworu oraz jego dobór do możliwości wykonawczych uczestnika),

2) kultura słowa (dykcja, technika mówienia),

3) interpretacja,

4)  celowość  użycia  środków  pozasłownych  (np.  kostiumu,  dźwięku,  elementów  scenografii  i  innych)

wspomagających interpretację,

5) poczucie rytmu,

6) samodzielność przygotowania prezentacji (kategoria klas 6-8)

V. Nagrody:

1) Miejsca oraz wyróżnienia

2) Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział, laureaci - dyplomy i nagrody.

VI. Uwagi końcowe:

1) Wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia załączonej do regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na

przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz zgodą na publikację wizerunku uczestnika w

materiałach promocyjnych organizatora.

2) Koszty delegacji pokrywają instytucje delegujące.

3)  Szczegółowy program zostanie  przesłany do uczestników drogą elektroniczną na adresy podane w kartach

zgłoszeń.

4)  Szczegółowe  informacje  dotyczące  festiwalu  umieszczone  zostaną  na  plakatach  i  stronie  internetowej

Powiatowego  Ogniska  Pracy  Pozaszkolnej  oraz  Pszczyńskiego  Centrum  Kultury,  a  także  na  facebook'u

organizatorów.

Informacji udziela także:

- koordynator konkursu – Jakub Pieczka, 722-132-000

mailto:starttaketam@gmail.com

