"TETE A TETE ZE SŁOWEM"
Ogólnopolski Festiwal Artystyczny dla Dzieci i Młodzieży w Suchedniowie
Regulamin
Organizatorzy:
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie
Patronat:
Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
Cele Festiwalu:
• doskonalenie sztuki słowa i warsztatu, poszukiwanie nowych środków wyrazu
artystycznego,
• wspieranie twórców amatorów w dziedzinie kultury żywego słowa na szczeblu
ogólnopolskim.
• integracja środowisk artystycznych w Polsce,
• stworzenie warunków do prezentowania
i nowatorskich form wypowiedzi artystycznych,
• promocja miasta Suchedniowa.

wartościowych,

różnorodnych

Termin:
Festiwal 'Tete a Tete" odbędzie się w dniach 21- 23 października 2022 r.
w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie przy ul. Bodzentyńskiej 18
Rozpoczęcie 21 października br. o godz. 16:00.
Warunki uczestnictwa:
• Festiwal adresowany jest do dzieci w wieku od 8 - 15 lat,
• udział w eliminacjach i zakwalifikowanie się do finału
• (nie dotyczy imiennie zaproszonych wykonawców przez organizatorów).
• obecność od początku do końca Festiwalu TETE a TETE"!
Kategorie:
• recytacja
• wywiedzione ze słowa
• piosenka artystyczna
Repertuar:
Wykonawców obowiązuje przygotowanie i prezentacja dowolnego tekstu literackiego
z literatury dziecięcej i młodzieżowej. Jeden tekst do prezentacji, do wyboru (wiersz,
proza, collage tekstów). Forma wypowiedzi artystycznej jest dowolna (recytacja,
„wywiedzione ze słowa”, piosenka artystyczna...).
W odniesieniu do piosenki artystycznej obowiązują zasady:
- dopuszcza się wyłącznie muzykę własną, nowo skomponowaną do wybranego wiersza.
Kryteria oceny:
• dobór repertuaru,
• interpretacja utworów,
• kultura słowa,
• wartość artystyczna prezentacji.
Prezentacje konkursowe oceniają profesjonalni jurorzy zaproszeni przez organizatorów.
Nagrody:
W Festiwalu przyznane zostaną nagrody finansowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają
dyplomy i upominki.

Zgłoszenia:
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 5 października 2022 r.
Nasz adres:
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie
ul. Bodzentyńska 18
26-130 Suchedniów
tel. 41/ 25 43 094
adres mailowy: sok.kuznica@wp.pl
Uczestnicy, instruktorzy oraz opiekunowie ponoszą koszty akredytacji za noclegi
i wyżywienie w kwocie 200,00 zł. Akredytacja obejmuje 2 noclegi oraz wyżywienie
podczas trwania całego Festiwalu „Tete a Tete ze słowem” płatne na konto
Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica" lub na miejscu w dniu przyjazdu na
festiwal.
Nr konta: BS Suchedniów 71 8520 0007 2001 0000 0169 0001
z dopiskiem „Festiwal słowa”
Serdecznie zapraszamy!

