TERMINY ELIMINACJI:
ORGANIZATORZY:
 Eliminacje powiatu lubaczowskiego odbędą się
w GOK w Horyńcu – Zdroju
12. 04. 18 r. godz. 10.00 – Prezentacje w kategorii TEATR
13. 04. 18 r. godz. 10.00 – Prezentacje w kategorii
TANIEC i PIOSENKA

Centrum Kulturalne w Przemyślu
Urząd Miejski w Przemyślu
Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku
Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu
Miejski Dom Kultury w Lubaczowie
Szkoła Podstawowa nr 15 w Przemyślu – Centrum Piosenki Dziecięcej

SZKOLNE PREZENTACJE ARTYSTYCZNE

MAJĄ NA CELU:

 Stworzenie sceny promocyjnej dla amatorskiej twórczości dziecięcej
 Zachęcanie nauczycieli do poszukiwania „młodych talentów”
 Przyjęcie przez szkoły postawy stymulującej szeroko rozumiany rozwój

aktywnego uczestnictwa w kulturze

 Stwarzanie płaszczyzny wymiany doświadczeń i konfrontacji własnych dokonań
 Połączenie przeglądu twórczości z warsztatami artystycznymi z dziedziny: emisji
głosu, ruchu scenicznego, tańca i teatru.

UCZESTNICY:
W prezentacjach udział mogą brać uczniowie:
 szkół podstawowych,
 gimnazjów
 szkół średnich
Państwowe i Prywatne Szkoły Muzyczne mogą brać udział w prezentacjach tylko
w kategorii inscenizacja i taniec.

KAŻDA




Nominację do finału otrzyma:
jedna inscenizacja, dwa tańce i cztery piosenki.

SZKOŁA MA MOŻLIWOŚĆ PREZENTACJI :

trzech piosenek
(trzech różnych wykonawców – jeden wykonawca
prezentuje jedną piosenkę)
inscenizacji nieprzekraczającej 15 minut
dwóch układów tanecznych o łącznym czasie nieprzekraczającym 8 minut .

(prosimy o przestrzeganie limitów czasowych – prezentacje naruszające
powyższe ustalenia nie będą oceniane).
W konkursie nie mogą brać udziału chóry.

Lista nominowanych wykonawców opublikowana będzie 13. 04. 2018 r. na
stronie: www.mdklubaczow.pl
 Finał Regionalny odbędzie się 17 kwietnia 2018 w sali Centrum
Kulturalnego w Przemyślu
PROGRAM FINAŁU REGIONALNEGO
900 – PRZYJAZD UCZESTNIKÓW
930 – SPOTKANIE Z NAUCZYCIELAMI - OPIEKUNAMI W KLUBIE „PIWNICE”
1000 – PREZENTACJE ARTYSTYCZNE - PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE
1330 – 1600 CZAS WOLNY
1600 – OGŁOSZENIE LISTY ZAPROSZONYCH DO KONCERTU GALOWEGO
1610 – PRZYGOTOWANIA DO KONCERTU GALOWEGO
1700 – KONCERT GALOWY
1845 – ZAKOŃCZENIE FINAŁU SZKOLNYCH PREZENTACJI ARTYSTYCZNYCH 2018

JURY PRZYZNA:




7 tytułów LAUREATA
(1 w kategorii teatr, 2 w kategorii taniec, 4 w kategorii piosenka) –
statuetka, nagroda rzeczowa i występ w Koncercie Galowym
7 wyróżnień z zaproszeniem do występu w koncercie galowym
Listy Gratulacyjne

Prosimy o udział wszystkich wykonawców w Koncercie Galowym. W przypadku
nieobecności osoby nagrodzonej lub wyróżnionej podczas Koncertu Galowego
nagroda pozostaje do dyspozycji organizatora. Prosimy o zaplanowanie pobytu w
Przemyślu w dniu finału do około godziny 19.

