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XIV POWIATOWE KONFRONTACJE TEATRALNE
Wręczyca Wielka 21-22 listopada 2017 r.

Cele konkursu:
Rozbudzenie zainteresowań żywym słowem i teatrem.
Pokonywanie nieśmiałości, tremy, uczenie obycia ze sceną.
Wdrażanie od najmłodszych lat do pracy w grupie i na scenie.
Rozwijanie od najmłodszych lat uzdolnień teatralnych oraz zacieranie
barier.
5. Promowanie zajęć teatralnych jako formy spędzania wolnego czasu.
6. Ukazanie roli poznawczo – estetycznej i wychowawczo – estetycznej
przedstawień scenicznych.
7. Poznanie tworzenia sztuki scenicznej i funkcji jej środków wyrazu.
8. Pobudzenie kreatywności uczniów: projektowanie programu teatralnego,
promocja własnych przedstawień scenicznych
9. Doskonalenie umiejętności obserwacji, świadomego odbioru i oceny
przedstawień scenicznych.
10. Pobudzenie postawy kreatywnej w procesie zdobywania umiejętności
wyrażania myśli i uczuć.
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Zasady organizacyjne:

Organizatorem konkursu jest:
Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej

Warunki uczestnictwa:
Konfrontacje są imprezą otwartą dla przedszkolaków, dzieci i młodzieży Szkół
Podstawowych, Gimnazjalistów oraz grup teatralnych działających w domach
kultury i świetlicach z terenu powiatu kłobuckiego.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie i zaprezentowanie
sztuki teatralnej, a w przypadku przedszkoli bajkę. Maksymalny czas
przedstawienia do 30 minut.
Powołana przez organizatorów komisja oceniać będzie:
- warsztat aktorski: dykcja, ruch, interpretacja tekstu,
adaptacja tekstu
- budowanie sytuacji scenicznej
- oprawa plastyczna i muzyczna spektaklu
- ogólny wyraz artystyczny
w następujących kategoriach:
I kategoria - Przedszkola
II kategoria - Szkoły Podstawowe
III kategoria – Gimnazjaliści i grupy mieszane
Zgłoszenia uczestników grup przyjmowane będą wyłącznie
na kartach zgłoszeń do dnia10 listopada 2017r. (piątek) na adres:
Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej
ul. Śląska 20
42-130 Wręczyca Wielka
fax. 34 319 23 45
tel. 34 319 24 24, 34 319 24 00
gok@gokwreczycawielka.pl

PREZENTACJA LAUREATÓW
Konfrontacje odbędą się w dniach 21-22 listopada 2017 r. (wtorek, środa).
Rozpoczęcie przesłuchań konkursowych o godzinie 09:00.
Grupy zostaną poinformowane telefonicznie o terminie i godzinie występu.

ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów, rozdanie nagród
odbędzie się 26.11.2017 r. (niedziela) o godz. 15.00
w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej

Życzymy wielu sukcesów
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!!

