


Tegorocznym  mottem,  XX  edycji  Suchedniowskiej  Wiosny  Teatralnej 

„MASKArada 2018”  będzie przysłowie  Jedz kapustę i brokułu to wyrosną Ci  

muskuły  –  przedstawienie  edukacyjne  dla  dzieci  z  myślą  o  dorosłych. 

„Śmieciowe jedzenie” to produkty o wysokiej zawartości tłuszczy i cukrów oraz 

sztucznych ulepszaczy i barwników. Musi być smaczne i apetycznie wyglądać, 

nawet jeśli nie sam produkt, to przynajmniej jego opakowanie. I jeszcze coś - 

musi być tanie. Te trzy cechy wystarczą by zdominować rynek nieświadomych 

klientów. Czyli  przede wszystkim dzieci nieświadome szkodliwego wpływu na 

zdrowie kupują to, co słodkie i kolorowe, co poprawi im humor i nasyci, choćby 

tylko  na  chwilę.  Ta  nietypowa  wiosna  teatralna  ma  zachęcić  do  zdrowego 

żywienia,  aktywności  fizycznej,  pokazać iż  można jeść smacznie  i  zdrowo z 

korzyścią dla swojego organizmu. Nie od dziś wiadomo że dzieci łatwiej uczą się 

przez zabawę. To pierwszy krok na drodze do zdrowego żywienia dzieci, drugi 

krok  to  zachowanie  rodziców.  Oni  są  autorytetem  i  powinni  włączyć  się  w 

edukację  dzieci,  przenosząc  zasady  zdrowego  odżywiania  na  środowisko 

domowe. 

Zapraszamy zatem do suchedniowskiej „Kuźnicy”, w której będziemy świętować 

możliwość  spotkania  się  ludzi  kochających  teatr,  kształtować  i  rozwijać 

zainteresowanie teatrem promującym ciekawy i zdrowy styl życia wśród młodego 

pokolenia.  Obecność  Jurorów  (życzliwych,  wymagających  i  sprawiedliwych) 

niech  będzie  dreszczykiem  emocji,  podgrzewającym  temperaturę  zmagań 

konkursowych. Ich oceny będą ważnym elementem konkursu, a najważniejszymi 

dobra  zabawa  i  przyjazna  atmosfera.  Mamy nadzieję,  że  nasza  propozycja 

spotka  się  z  życzliwym  przyjęciem,  a  twórcza  praca  dostarczy  wszystkim 

satysfakcji i radości.

Regulamin XX Suchedniowskiej Wiosny Teatralnej 

„MASKArada 2018”
1. Tegoroczna Wiosna Teatralna „MASKArada 2018” jest konkursem 

artystycznym  dla  dzieci  i  młodzieży.  Ma  na  celu  rozbudzanie 

zainteresowania teatrem oraz sztuką żywego słowa.

2. Konkurs  odbędzie  się   27 kwietnia  2018  roku o  godz.  10.00

w  SOK  „Kuźnica”,  który  jest  organizatorem,  gospodarzem

i sponsorem  imprezy.

3. W konkursie mogą brać udział zespoły teatralne z przedszkoli, 

szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, świetlic, 

instytucji kultury i innych.

4.  Kompetentne Jury potrafi dostrzec przede wszystkim:

            - oryginalny pomysł, nowatorstwo

            - kulturę słowa

            - wyraz artystyczny (inscenizacja, choreografia, reżyseria, 

              oprawa plastyczna i muzyczna)

5. Jury przyznaje nagrody zespołowe oraz indywidualne dla 

wyróżniających się aktorów. Nagrodą główną dla zespołu 

teatralnego będzie WYCIECZKA (organizator finansuje przejazd 

do 300 km osobom występującym w przedstawieniu oraz 

opiekunom).

6. Kolejność prezentacji ustalają Organizatorzy.

7. Na zakończenie „MASKArady 2018” Jury podsumuje konkurs, a 

następnie udzieli zainteresowanym instruktorom wskazówek do 

dalszej pracy.

Warunki udziału w „MASKAradzie 2018”

1. Uczestnicy przygotowują spektakl na dowolny temat, który będzie 

promował zdrowy styl życia – odżywianie i aktywność fizyczną.

2. Czas prezentacji do 20 minut.

3. Każda placówka może zgłosić dowolną liczbę zespołów.

4. Dozwolone są rekwizyty, kostiumy, elementy scenografii.

5. Czytelnie wypełnione karty zgłoszenia należy dostarczyć   

osobiście do dnia 20 kwietnia 2018 r. lub przesłać drogą 

elektroniczną pod adres: sok.kuznica@wp.pl

                                 

Serdecznie zapraszamy!
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