
 

 

Cel przeglądu: 
 

- umożliwienie prezentacji dorobku  istniejącym grupom 

   kabaretowym, solistom i recytatorom, 

- stworzenie możliwości poznania, konfrontacji i zabawy, 

- zmobilizowanie do twórczego i odtwórczego bawienia śmiechem, 

- mobilizowanie do twórczości własnej, 

- poznawanie istniejącej szkolnej twórczości kabaretowej. 

 

Przegląd odbędzie się w Lubaczowie dnia 28 października 2020 roku 

(środa), rozpoczęcie o godz. 10
00

. 

 

Karty zgłoszenia przyjmujemy do dnia 20 października 2020 roku 

w sekretariacie MDK (również listownie) lub przesłane  mailowo  

na adres: g.bielec@mdklubaczów.pl 

 
Organizator: 

              Miejski Dom Kultury 
              im. Aleksandra Sas Bandrowskiego 
              w Lubaczowie 
Adres: 

              ul. Marii Konopnickiej 2 
              37-600 Lubaczów 
Telefon: 

             16 632 14 97; 16 632 96 35 wew. 21 
- zapewniamy pomoc metodyczną wykonawcom i opiekunom   

(instruktorom) 

- wszystkich informacji na temat przeglądu udziela instruktor MDK: 

  Grażyna Bielec w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 13
00  

-17
00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin 

 
1. Przegląd kierowany jest do uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i średnich. 

2. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie KARTY UCZESTNIKA 

w sekretariacie organizatora, pocztą  lub elektronicznie na adres 
g.bielec@mdklubaczów.pl 

3. Prezentacje obejmują (zespoły do 6 osób): 
- skecz ( do 10 min.), 

- piosenkę satyryczną, kabaretową, 

- monolog, wiersz  (do 5 min.). 

4.    Repertuar jest dowolny (mile widziana twórczość własna). 

5.    W przeglądzie jury oceniać będzie: 

       - dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz dobór     

          do możliwości wykonawczych uczestników), 

       - interpretacja utworów, 

       - kultura słowa, 

       - ogólny wyraz artystyczny, 

       - opracowanie reżyserskie, 

       - wykonanie zadań aktorskich, 

       - inne elementy spektaklu – scenografia, muzyka a przede  

         wszystkim "stopień rozśmieszania" publiczności! 

6.    Jury powołane przez organizatorów nagrodzi występujących 

       nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi, "BECZKAMI ŚMIECHU "  

         złotą, srebrną i brązową w każdej kategorii. Przewidziana jest  

       "Nagroda Publiczności" 

7.    W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator poinformuje 

       na stronie internetowej www.mdklubaczow.pl  
      zakwalifikowanych wykonawców. 

8.  Przegląd odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie. 

     Prosimy o minimalną scenografię.  

    Jeśli warunki epidemiologiczne nie pozwolą, imprezę  

    zorganizujemy online /przesłanie prezentacji na adres mailowy/ . 
 


