CZECHOSTROFY - LIRYCZNIE I Z HUMOREM
OTWARTY KONKURS RECYTATORSKI ONLINE

ORGANIZATORZY:
Miejski Dom Kultury w Czechowicach - Dziedzicach
Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach - Dziedzicach
Stowarzyszenie Autorów Polskich oddział Bielsko-Biała
Bielsko
PATRONAT MEDIALNY:
Gazeta Czechowicka
czecho.pl
Radio Bielsko
CELE KONKURSU:
CEL PODSTAWOWY
Popularyzacja poezji i recytacji
CELE TOWARZYSZĄCE
ĄCE
1. Pobudzanie wrażliwoś
liwości artystyczno-literackiej;
2.. Popularyzacja kultury żywego
ż
słowa;
3. Promocja talentów recytatorskich;
recytatorskich
4.. Promocja poezji współczesnej

ZASADY UCZESTNICTWA:
1.W konkursie mogą wziąć udział recytatorzy z Województwa Śląskiego.
• kategoria I - DZIECI – wiek 3 -11 lat
• kategoria II – MŁODZIEŻ - wiek 12 - 18 lat
• kategoria III – DOROŚLI - powyżej 19 lat
2. Uczestnicy przygotowują i prezentują:
Kategoria I: 1 utwór – wiersz o tematyce dowolnej.
Kategoria II i III: 2 utwory - wiersze lub wiersz i fragment prozy o
tematyce dowolnej.
3.Repertuar powinien być dobrany pod względem wieku uczestnika oraz
wartości literackiej tekstu.
4. W kategoriach II i III teksty powinny być zróżnicowane pod względem
nastroju i charakteru;
5. W konkursie może wziąć udział 40 Uczestników. W przypadku
większej ilości chętnych , u udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
6.Zgłoszenie udziału w konkursie powinno zawierać:
• Wypełnioną kartę zgłoszenia;
• Oświadczenie o akceptacji Regulaminu oraz informacji o ochronie
danych osobowych;
• plik video z nagraną prezentacją konkursową (jakość techniczna
nagrania nie będzie miała wpływu na ocenę, o ile tekst recytowany
będzie słyszalny). Nagrania powinny być wykonane w planie
bliskim lub średnim (Półzbliżenie od pasa w górę lub popiersie,
w orientacji poziomej)

Kartę zgłoszenia oraz plik wideo należy przesłać na adres mailowy:
czechostrofy@gmail.com jako plik lub jako link.

PRZEBIEG KONKURSU
1. Do 10 stycznia 2021 - przesyłanie przez uczestników konkursu
zgłoszeń oraz plików wideo z prezentacjami konkursowymi.

2. Do 25 stycznia 2011 powołane przez Organizatora Jury dokona oceny
wykonań konkursowych.
W swojej ocenie jury kierować się będzie następującymi kryteriami:
• dobór repertuaru,
• walory artystyczne prezentowanych tekstów,
• interpretacja,
• dykcja,
• ogólny wyraz artystyczny.

3. Do 15 lutego zostaną ogłoszone wyniki Konkursu.
4. Przewidziane są występy Laureatów Konkursu na żywo w Miejskim
Domu Kultury w Czechowicach - Dziedzicach oraz w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach. Terminy występów ze
względu na sytuacje epidemiczną zostaną ustalone w terminie
późniejszym,
5. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Pytania i wątpliwości można zgłaszać drogą e-mailową
czechostrofy@gmail.com

na adres

