
 XXIV Konkurs Recytatorski nawiązujący do Roku Stanisława Moniuszki, 

skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu Powiatu 

Lubaczowskiego. 

Tematyka: wiersze lub proza o muzyce, Stanisławie Moniuszce, instrumentach, 

nawiązujące do myśli przewodniej konkursu: 

„MUZYKA SŁOWEM MALOWANA” 
      1. CELE KONKURSU: 

 upowszechnianie kultury żywego słowa, 

 przygotowanie do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym 

środowiska lokalnego, 

 promocja dokonań artystycznych dzieci i młodzieży. 

 

2. ORGANIZACJA KONKURSU: 

 konkurs odbędzie się w dniach 4 i 5 kwietnia 2019 r.  

w Czytelni dla Dorosłych w Miejskiej Bibliotece Publicznej  

w Lubaczowie, 

 Dnia 4 kwietnia 2019r./ czwartek/ : 

godz. 10.00 : klasy I- III , 

godz. 12.00 : Klasy IV-VI 

 

 Dnia 5 kwietnia 2019r./piątek/ : 

godz. 10.00 :  klasy VII, gimnazjalne i szkoły średnie 
 

 uczestnicy prezentują się w jednej z kategorii: 

recytacji - czas wykonania do 7 min, 

teatru jednego aktora – do 15 min, 

 placówka kulturalno-oświatowa może wytypować po 4 uczestników do 

każdej z kategorii, 

 zgłoszenia prosimy nadsyłać do 29 marca 2019 r. na adres: 

MIEJSKI DOM KULTURY 

im. Aleksandra Sas Bandrowskiego 

ul. M. Konopnickiej 2 

37-600 Lubaczów 

sekretariat@mdk.lubaczow.pl 
k.czura@mdklubaczow.pl  

 
3. JURY KONKURSU DOKONA OCENY WEDŁUG 

    NASTĘPUJĄCYCH KRYTERIÓW: 

 interpretacja utworów, 

 kultura słowa, 

 dobór repertuaru /wartość artystyczna/, 

 ogólny wyraz artystyczny.    

 

4. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni do udziału w konkursie 

    o tytuł „ RECYTATORA ROKU 2019” - / czerwiec 2019 r./ 

 

5. Uczestnicy i opiekunowie przyjeżdżają na własny koszt. 

 

6. Wymagane stroje wizytowe lub stosowne do danego utworu. 

 

7. Komisji przewodniczyć będzie –Marcin Ehrlich – Absolwent Wydziału 

Reżyserii Szkoły Filmowej w Łodzi. Twórca filmów dokumentalnych. 

 Aktor epizodyczny.  

 

8. Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział, a laureaci - nagrody  

     rzeczowe. 

 

       9. Wszelkich dodatkowych informacji udziela organizator: 

                                                                  Krystyna Czura - tel. 660 247 280  

  

     Uwaga! Odbiór nagród osobiście tylko w dniu konkursu. 

 

Ze względu na modernizację budynku MDK w Lubaczowie, biuro 

organizacyjne Konkursu mieści się przy Szkole Podstawowej Nr 2 

 / wejście od strony Domu Nauczyciela Ip/. 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! 

mailto:sekretariat@mdk.lubaczow.pl

