XXXVII BYTOMSKA SCENA RECYTATORA
W RAMACH XII BYTOMSKIEJ JESIENI LITERACKIEJ
21 LISTOPADA 2018 R.
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 1 W BYTOMIU
REGULAMIN:
1.
2.

Impreza
posiada charakter otwartego konkursu
odbywającego się
w dwóch kategoriach - do 14-go roku życia oraz powyżej 14-go roku życia (w
tym osób dorosłych).
Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie (osobiście, listownie bądź emailem) karty zgłoszenia (w załączeniu) do dnia 12 listopada 2018 r. na
adres:
BYTOMSKIE CENTRUM KULTURY
PL. KARIN STANEK 1, 41 – 902 BYTOM
TEL. (32) 389-31-09/10 (wew.105)
Organizator: Wiesław Ciecieręga (tel. 607286937)
e-mail – w.ciecierega@becek.pl

3.

Organizatorzy planują udział około 30 wykonawców łącznie w obydwóch
kategoriach wiekowych. W przypadku zbyt dużej ilości chętnych (ponad 30
zgłoszeń) o kwalifikacji do konkursu zdecyduje kolejność napływania zgłoszeń.
Uczestnicy zakwalifikowani do konkursu zostaną powiadomieni pocztą
elektroniczną oraz telefonicznie do dnia 15.11.2018 r.

4.

Do Konkursu dopuszczone zostaną prezentacje w następujących kategoriach:

- konkurs recytatorski – obowiązuje 1 tekst poetycki (lub dwa: patrz pkt 6, 7) albo 1
tekst prozatorski (lub dwa: patrz pkt 6,7), czas trwania do 8 minut,
- konkurs poezji śpiewanej - obowiązuje 1 utwór śpiewany (lub dwa: patrz pkt 6, 7)
z akompaniamentem:
- własnym
- półplaybackiem
- małego (do trzech osób) zespołu muzycznego,
- turniej teatrów jednego aktora - czas spektaklu nie powinien przekraczać 15 minut.
5.
6.

Prezentowane mogą być dowolne utwory literackie w języku polskim. We
wszystkich kategoriach turniejowych można przedstawiać teksty własnego
autorstwa.
W związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę
organizatorzy wprowadzają nieobowiązkową kategorię „tematyczną”.
Nagrodą specjalną w wysokości 500,00 zł zostanie uhonorowany, wskazany
przez jury, wykonawca, który przedstawi wiersz lub fragment prozy oparty na
współczesnym spojrzeniu na szeroko pojęty patriotyzm. W tym przypadku
uczestnik może zaprezentować dwa teksty lub zaśpiewać dwie piosenki, w
dwóch

7.

8.
9.
10.

11.
12.

W turnieju teatrów jednego aktora, w przypadku wykorzystania do spektaklu
tekstów o charakterze patriotycznym automatycznie monodram będzie
oceniany w dwóch kategoriach. Dotyczy to również wykonania przez
uczestnika tylko tekstu tematycznego (proza, poezja) lub piosenki
tematycznej.
Przewidywane jest przyznanie nagród pieniężnych dla „wybitnych osobowości”
turniejowych. Pula nagród do podziału przez jurora wyniesie 2000,00 zł.
Nagrody będą przyznawane w kategoriach wiekowych.
Oceny dokona powołane przez organizatora jury.
Dla uczestników oraz osób zainteresowanych w dniu 22.11.2018 r. w
Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w Bytomiu, przy ul. Powstańców
Warszawskich 12 odbędą się warsztaty teatralne dotyczące sztuki interpretacji
poezji, prozy i piosenki artystycznej.
Wskazani przez organizatora Laureaci wyrażają zgodę na udział w Koncercie
Laureatów, który odbędzie się na scenie Teatru Tańca i Ruchu Rozbark w
Bytomiu, ul. Kilara 29 w dniu 25.11.2018 r. o godz. 17.00.
Uczestnicy zobowiązani są do uiszczenia wpisowego w wysokości 5 zł
od osoby. Opłata za udział w warsztatach również wynosi 5 zł.

XXXVII Bytomska Scena Recytatora odbędzie się w
Sali Kameralnej Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu
przy ulicy Powstańców Warszawskich 12
w dniu: 21 listopada 2018 r. o godzinie 15:00

