Regulamin
V Festiwalu Słowa „Razem w chmurach poezji”
6.03.- 8.03.2018 r.
Organizator:

Dom Kultury w Lipniku
Szkoła Podstawowa nr 13 w Bielsku-Białej

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich O. w Bielsku-Białej
Konkurs przeznaczony jest uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VII),
oddziałów gimnazjalnych (klasy II - III), szkół ponadgimnazjalnych,
wychowanków domów kultury (od lat 12 do 19), innych placówek oraz osób
niepełnosprawnych.
Festiwal będzie obejmował trzy turnieje:
6.03.2018r. VIII edycja Międzyszkolnego Konkursu „Mistrz Pięknego Czytania”.
7.03.2018r. Turniej Recytatorski:
 Konkurs recytatorski
 „Wywiedzione ze słowa”

8.03.2018r. Konkurs wokalny –Przegląd Piosenki Artystycznej.
Cele festiwalu:
- Popularyzowanie wartościowych dzieł literatury polskiej
- Ukazanie piękna języka polskiego
- Doskonalenie sztuki żywego słowa oraz kultury muzycznej
- Zachęcanie do poszukiwań różnorodnych rozwiązań artystycznych
- Pobudzanie aktywności twórczej
- Stworzenie możliwości zaprezentowania swojej wrażliwości
 „Mistrz Pięknego Czytania” – uczestnicy prezentują czterominutowy

fragment wybranej przez siebie książki. Hasło przewodnie turnieju :
„Polecam Ci tę książkę”.

 Turniej Recytatorski „Razem w chmurach poezji”:

- kategoria : Recytacja
Recytatorzy prezentują dwa utwory: wiersz oraz fragment prozy z literatury
polskiej lub powszechnej publikowanej.
Czas wykonywania utworów nie może przekraczać 10 minut.
- kategoria : „Wywiedzione ze słowa”
Uczestnicy prezentują dowolny repertuar ( np. monolog literacki, fragment
prozy, wiersz, collage tekstów).
Forma przedstawienia jest dowolna ( uczestnik może łączyć słowo mówione z
muzyką, dźwiękiem, śpiewem, ruchem, rekwizytem).
Czas występu do 15 min.
 „Przegląd Piosenki Artystycznej”

- w konkursie mogą brać udział soliści i zespoły,
- wokaliści wykonują dwa utwory muzyczne do słów uznanych twórców
w języku polskim
- wykonawcy mogą korzystać z akompaniamentu na żywo (zespół do trzech
osób) lub z półplaybacku.
- czas występu nie może przekroczyć 15 min.
Komisja Artystyczna będzie oceniać:
- dobór repertuaru,
- interpretację tekstu,
- wartości artystyczne i dobór do wieku wykonawcy,
- kulturę słowa,
- celowość użycia środków pozasłownych,
- muzykalność,
- warunki głosowe,
- ogólny wyraz artystyczny.
Do konkursu placówka może zgłosić:
- Konkurs Recytatorski – do 3 osób,
- „Wywiedzione ze słowa” – 2 osoby
- Przegląd Piosenki Artystycznej” – 2 solistów, 2 zespoły

Terminy:
6.03.2018r. - VIII edycja Międzyszkolnego Konkursu „Mistrz Pięknego Czytania”.
900 - szkoły podstawowe klasy IV - VII oraz oddziały
gimnazjalne klasy II - III

7.03.2018r. Turniej Recytatorski:
900 - Konkurs Recytatorski
1200-„Wywiedzione ze słowa”

8.03.2018r. „Przegląd Piosenki Artystycznej” - godz. 900
Zgłoszenia :
Karty uczestnictwa należy nadesłać pocztą (Miejski Dom Kultury, ul .Podgórna 29,
43-305 Bielsko-Biała lub Gimnazjum nr 4 ul. Lipnicka 226 ,43-305 Bielsko-Biała) lub drogą
elektroniczną na adres organizatora (mdklipnik@gmail.com, sp13@mzo.bielsko.pl)
do dnia 20.02.18r.

Karty zgłoszenia dostępne są na stronach internetowych.
www.mdk.beskidy.pl
www.bielsko.tnbsp.pl
Miejsce imprezy:
Dom Kultury w Lipniku
Ul. Podgórna
43-305 Bielsko-Biała

