STAROSTWO POWIATOWE
W OLKUSZU
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
W OLKUSZU
O R G A N I Z U J Ą

KONKURS RECYTATORSKI DLA SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH
1. Konkurs jest przeznaczony dla szkół podstawowych.
2. KAŻDA SZKOŁA TYPUJE 1 UCZESTNIKA DO DANEGO TURNIEJU.
3. Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru nieprezentowanego w poprzednich
konkursach i odpowiadającego założeniom wybranego turnieju. Repertuar zgłoszony
i wykonany w przeglądzie stopnia najniższego nie może być zmieniony. Wykonawca
może reprezentować tylko jedną instytucję.
4. Konkurs przeprowadzony będzie w formie dwóch turniejów:
A.TURNIEJ RECYTATORSKI
-

repertuar obejmuje 2 utwory w całości lub fragmentach:
-1 utwór poetycki
- prozę
uczestnik wykonuje fragment prozy i 1 utwór poetycki; łączny czas wykonania nie
może przekroczyć:
- 5 min.

B. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ
-

5.

repertuar obejmuje 1 utwór śpiewany, 1 utwór recytowany
uczestnik wykonuje 1 utwór śpiewany i 1 recytowany: łączny czas występu nie może
przekraczać 7 min.
W turnieju dopuszcza się: muzykę już istniejącą jak i skomponowaną dla
potrzeb występu, akompaniament może stanowić instrument lub mały zespół
muzyczny (do3 osób), złożony z instrumentów klasycznych. Mogą być wykonane
utwory publikowane ale prezentowanie utworu znanego i posiadającego określony
kształt wykonawczy dopuszcza się tylko wówczas, gdy uczestnik opracował
nową, własną interpretację

6. Kryteria oceny recytatorów:
W ocenie recytatora brane będą pod uwagę następujące elementy: dobór repertuaru,
kultura słowa, interpretacja utworu, ogólny wyraz artystyczny.
7. Punktacja:
Stosowana będzie pięciostopniowa skala ocen od 1 do 5.Maksymalna ocena może
wynosić 20 punktów.
8. Jury:
W skład komisji oceniającej powinny wchodzić fachowcy z dziedziny kultury
żywego słowa oraz muzyki. W skład jury nie mogą wchodzić nauczyciele
oraz instruktorzy, których wychowankowie uczestniczą w konkursie.
Werdykt jest ostateczny i niepodważalny.
Etap powiatowy powinien być poprzedzony etapem szkolnym!
-

zgłoszenie do eliminacji powiatowych odbywa
wypełnionej

karty

się

przez

złożenie

dokładnie

uczestnika w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu,

32-300 Olkusz, ul. Nullo 29 tel. 0-32 6431120 do dnia 22.04.2020r.
-

przesłuchania odbędą się w

Miejskim

Ośrodku

Kultury

w

Olkuszu

