Středisko volného času DUHA Jeseník, Průchodní 154, tel.: 584 401 262
Přehlídka dětských recitátorů – DĚTSKÁ SCÉNA 2016
44. ročník – 2015/2016 - propozice okresního kola
Pořadatel :
Středisko volného času DUHA Jeseník
Městská kulturní zařízení v Jeseníku

Termín a místo konání : středa 16. března – Kaple a klubovny SVČ DUHA
Čas : 8,00 – 8,30
prezence
8,30
zahájení přehlídky
11,30
předpokládané vyhlášení postupujících z 1. a 2. kategorie
13,15
předpokládané vyhlášení postupujících z 3. a 4. kategorie
Kategorie přehlídky :
1. kategorie
žáci 2. – 3. roč. ZŠ (končí na úrovni kraje, nepostupují
na Dětskou scénu) – klubovna SVČ DUHA !!!
2. kategorie
žáci 4. – 5. roč. ZŠ - klubovna SVČ DUHA !!!
3. kategorie
žáci 6. – 7. roč. ZŠ a odpovídající roč. gymnázií – KAPLE !!!
4. kategorie
žáci 8. – 9. roč. ZŚ a odpovídající roč. gymnázií – KAPLE !!!
Sólisté 1. a 2. kategorie si připraví jeden libovolný text poezie nebo prózy, který
je přiměřený věku a schopnostem recitátora, sólisté 3. a 4. kategorie si připraví
na přehlídku texty dva. Vystoupení recitátora je časově omezeno - 5 - 7 min. pro
jeden text. Soutěžící recitují text zpaměti. Vlastní /autorský/ text není vhodný.
Do OK postupují z každé školy nejvýše tři soutěžící v kategorii.
Mohou se přihlásit i jednotlivci-nemusí projít školním kolem.
Hlavní kriteria hodnocení a výběru jednotlivců i souborů do vyšších kol:
- přirozenost dětského projevu a vybavenost recitátora
- umělecká hodnota textu, přiměřená interpretační úrovni dítěte
- celková úroveň a kultura projevu
- schopnost uchopit text a tvořivě ho interpretovat
Porota při hodnocení nestanovuje pořadí, ale pro postup do vyššího kola doporučí
nejvýše čtyři nejlepší či nejinspirativnější vystoupení v každé kategorii.
Jízdné nebude propláceno na přehlídce, ale řídí se pokynem KÚ odd. MŠMT.
Texty ( 3x ) předloží soutěžící před vlastním vystoupením porotě!
Neposílejte s přihláškou!
Přihlášky, prosím, do 10. března 2016 na adresu SVČ Duha – I. Janošťáková.
nebo e-mail: janostakova@duhajes.cz
Upozornění: na později doručené přihlášky nebude brán zřetel !
Krajské kolo: 1. dubna 2015 v 9,00 hod
Místo: ZUŠ Žerotín, Kavaleristů 6, Olomouc
Iva Janošťáková

