II Regionalny Konkurs Recytatorski "Zjednoczona Europa"

Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Francuskiej ogłasza II Regionalny Konkurs Recytatorski
"Zjednoczona Europa" pod honorowym patronatem:
•

Sylvie Bruchard Konsula Generalnego Republiki Francji w Krakowie;

•

Ivana Horskýego Konsula Generalnego Republiki Słowacji w Krakowie;

•

Marka Fryźlewicza Burmistrza Miasta Nowego Targu;

•

Edwarda Siarki Posła na Sejm RP;

•

Andrzeja Guta - Mostowego Posła na Sejm RP;

•

Józefa Rostworowskiego Małopolskiego Kuratora Oświaty;

•

wsparcie i współorganizacja Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu.

1. Celem konkursu jest popularyzacja literatury europejskiej.
2. Konkurs

jest

imprezą

otwartą

dla

uczniów

gimnazjów,

szkół

ponadgimnazjalnych oraz dorosłych. Konkurs przeprowadzony jest w 2 grupach
wiekowych:
- uczniowie szkół gimnazjalnych;
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli.
3. Zasady konkursu:
- konkurs prowadzony jest w formie dwóch odrębnych i całkowicie autonomicznych
turniejów:
a) turniej recytatorski w oparciu o literaturę europejską:
- repertuar obejmuje 2 utwory w całości lub we fragmentach ( utwory poetyckie lub
prozatorskie);
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- uczestnik prezentuje utwory wg zasady, iż jeden z utworów przedstawiony jest w
języku polskim drugi w języku oryginału;
- łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 10 min;
b) turniej recytatorski w oparciu o utwory własne:
- repertuar obejmuje 2 utwory poetyckie w całości lub we fragmentach;
- łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 10 min.
4. Konkurs prowadzony jest w drodze eliminacji:
- środowiskowych (szkolnych)
- finału w Miejskim Ośrodku Kultury w dniu 10 listopada 2006 roku o godz. 10:00 w
sali regionalnej;
- laureaci konkursu zostaną zaproszeni na wręczenie nagród w dniu 17 listopada 2006
roku o godz. 17:00 do MOK w ramach uroczystości Dnia Kultury Francuskiej;
- z placówki zgłaszającej uczestnictwo może być wytypowanych maksymalnie 2
uczestników w każdej kategorii.
5. Warunki uczestnictwa:
- wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia do dnia 4 listopada 2006 roku na adres:
Miejski Ośrodek Kultury
Al. Tysiąclecia 37
34-400 Nowy Targ
z dopiskiem "Turniej recytatorski"
moknowytarg@poczta.fm
lub wypełnić elektroniczną kartę zgłoszenia.
6. Kryteria oceny:
Jury oceniać będzie wykonawców przyjmując następujące kryteria:
- stosowność doboru repertuaru do umiejętności i wrażliwości emocjonalnej
wykonawców;
- walory artystyczne prezentowanych tekstów oraz ich interpretację.
7. Nagrody:
Jury przyzna po trzy nagrody w każdej kategorii, uczestnicy turniejów otrzymają
pamiątkowe dyplomy.
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