Regionalny Przegląd Teatrzyków Obcojęzycznych i Krótkich Form Teatralnych

Regulamin
1. Celem przeglądu jest rozwijanie umiejętności językowych uczniów oraz ich prezentacja w formie
uczniowskich interpretacji scenicznych.
2. Regionalny Przegląd Teatrzyków Obcojęzycznych i Krótkich Form Teatralnych odbędzie się
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kościuszki 25.
3. Organizatorami konkursu są I Liceum Ogólnokształcące im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej
i Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej.
4. Przegląd odbywa się w dniu 15 listopada 2017r. w dwóch oddzielnych grupach wiekowych: dla
uczniów w wieku do lat 14 oraz od lat 15 do 18.
5. Warunkiem udziału w Przeglądzie jest wypełnienie załączonej karty zgłoszenia i przesłanie jej do
3 listopada 2017 r. drogą pocztową na adres: I LO w Dąbrowie Górniczej ul. Kopernika 40, z
dopiskiem „Teatrzyki”, faksem na nr (032) 262 30 93, lub drogą elektroniczną na adres:
sekretariat@lukasinski.pl.
6. Inscenizacje mogą być wystawiane w następujących językach: angielski, niemiecki, rosyjski,
francuski, włoski i hiszpański.
7. Repertuar wystawianych sztuk zależy od nauczyciela oraz uczniów. Mogą to być inscenizacje sztuk
klasycznych, współczesnych, fragmenty scenariuszy filmowych, fragmenty prozy i poezji, jak również
sztuki napisane przez uczniów, a także skecze, dialogi i inne formy teatralne.
8. Osobną kategorią wprowadzoną do Przeglądu Teatrzyków Obcojęzycznych od 2012r. jest artystyczna
interpretacja tekstu w wykonaniu dwóch osób, polegająca na czytaniu połączonym z ruchem
scenicznym.
9. Czas trwania przedstawienia nie może być dłuższy niż 15 minut, a czytania tekstu przez duety nie
dłuższy niż 10 minut.
10. Nad prawidłowym przebiegiem Przeglądu czuwać będzie komisja, w skład której wejdą nauczyciele
języków obcych, a także teatrolog, lub osoba o doświadczeniu scenicznym.
11. Jury oceniać będzie:
a.) poprawność językową i stopień trudności,
b.) sposób prezentacji (zaangażowanie, grę aktorów itp.),
c.) ogólne wrażenia artystyczne (reżyserię, scenografię, kostiumy itp.).
12. Członkowie jury głosować będą w sposób tajny na specjalnie przygotowanych kartach. Laureatami
konkursu zostaną uczestnicy, którzy otrzymają największą ilość głosów.
13. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, dyplomów i zaświadczeń nastąpi po zakończeniu konkursu w
dniu 15 listopada 2017r.
14. Rekwizyty i stroje niezbędne do wystawienia spektaklu muszą być przygotowane wcześniej przez
nauczycieli i uczniów. W przypadku duetów w kategorii „czytanie” należy zgłosić się w dniu
konkursu z tekstami w formie wydrukowanej. Ewentualne potrzeby dotyczące przygotowania sprzętu
nagłaśniającego i materiałów audiowizualnych należy zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem
telefonicznie w sekretariacie I LO w Dąbrowie Górniczej (32) 262 30 93
lub nauczycielowi: Zuzannie Kobryń 668 777 551 ( zuzannakobryn@wp.pl ).
15. Organizatorzy ustalą kolejność występów poszczególnych grup teatralnych i duetów w kategorii
„czytanie” oraz poinformują uczestników, o której godzinie należy przybyć do Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Dąbrowie Górniczej w dniu 15 listopada 2017r.
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16. Uczestnicy Przeglądu zobowiązani są do przygotowania krótkiej prezentacji sztuki w języku polskim
(informacja o czym jest sztuka, kto ją napisał, prezentacja aktorów).
17. Zwycięzcy konkursu (trzy pierwsze miejsca) otrzymają nagrody i dyplomy. Przewidziane są również
nagrody indywidualne za wyróżniające się umiejętności językowe, wybitną kreację aktorską
i
autorski scenariusz.
Dodatkowe informacje i karta zgłoszenia na stronach internetowych:
www.biblioteka-dg.pl, www.lukasinski.pl.
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