MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 1
W BYDGOSZCZY
XVI PRZEGLĄD TEATRÓW DZIECIĘCYCH
SCENKA 2018
1. CELE PRZEGLĄDU:
- prezentacja dokonań artystycznych
- konfrontacje zespołów teatralnych i wymiana doświadczeń
- stwarzanie możliwości rozwijania zainteresowań twórczych
2. WARUNKI UCZESTNICTWA:
- w przeglądzie mogą wziąć udział grupy dzieci ze szkół podstawowych
- zespoły prezentują małe formy teatralne np. teatr poezji, kabaret, mała forma
dramatyczna, musical i inne ( z wyjątkiem teatru lalek )
- czas prezentacji nie może 20 min.
- grupy nie powinny liczyć więcej niż 20 uczestników
- warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest nadesłanie karty zgłoszenia do 5
kwietnia 2018r. (adres i telefon placówki delegującej, nazwisko opiekuna, liczba
uczestników)
Przegląd odbędzie się 11 kwietnia (środa) o godz. 9.30 w MDK nr 1, ul. Baczyńskiego 3
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie pucharów odbędzie się po obejrzeniu wszystkich
przedstawień dnia 11 kwietnia 2018r.
3. Przegląd ma charakter konkursowy. Jury wyłoni najlepsze zespoły w dwóch
kategoriach: klasy I-III oraz IV-VII
według kryteriów:
- wykorzystanie naturalności dziecka,
- aktywny udział wszystkich aktorów,
- ciekawa forma,
- dobór tekstu,
- kostiumy, scenografia,
- ogólne wrażenie artystyczne;
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
Nie przewiduje się żadnych prób dla zespołów przed imprezą.
W spektaklu nie wolno stosować ognia.
Uczestnicy mogą korzystać ze sprzętu nagłaśniającego.
Udział w przeglądzie oznacza zgodę na fotografowanie, upublicznienie wizerunku i danych

w mediach, na stronie internetowej oraz facebooku Młodzieżowego Domu Kultury nr1.

Dbając o sprawny przebieg imprezy, zwracamy szczególną uwagę
na nieprzekraczanie limitu czasowego. W przypadku dłuższych przedstawień
prosimy o skrócenie pokazu.
Zapraszamy wszystkich do pokazania efektów swojej pracy szerszemu gronu
odbiorców.
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 1
Ul. K. K. Baczyńskiego 3
85-805 Bydgoszcz, tel. 52/ 375-53-49 fax 52/ 345-06-28
informacja: Joanna Kwiatkowska

KARTA ZGŁOSZENIA
XVI PRZEGLĄD TEATRÓW DZIECIĘCYCH
„SCENKA 2018”

1. Dane placówki delegującej:...........................................................................
......................................................................................
2. Tytuł przedstawienia:.....................................................................................
......................................................................................
3. Liczba uczestników :......................................................................................
4. Kategoria :.......................................................................................................
5. Nazwisko opiekuna:.......................................................................................
6. Telefon kontaktowy:................................................................................................

