Regulamin
Przegląd obrzędów gospodarczych
„Bez pracy nie ma kołaczy”
I. Organizator
Stowarzyszenie „Kuźniczy Krąg”
26-130 Suchedniów ul. Bodzentyńska 18
Tel. 508140266
Osoba do kontaktu: Agnieszka Włodarczyk – Mazurek

II. Termin i miejsce przeglądu
Przegląd odbędzie się 14 września 2019 r. od godz. 11.00 w Suchedniowskim
Ośrodku Kultury „Kuźnica”, ul. Bodzentyńska 18, 26-130 Suchedniów.

III. Uczestnicy
Przegląd skierowany jest do zespołów ludowych, grup folklorystycznych i
amatorskich teatrów działających w gminach oraz miastach na terenie
województwa świętokrzyskiego.

IV. Przedmiot przeglądu
Przedmiotem konkursu są obrzędy i zwyczaje związane z rocznym cyklem prac
na roli i gospodarstwie domowym.

V. Cele przeglądu


Promocja kultury ludowej



Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami przeglądu



Aktywizacja zespołów i grup folklorystycznych do oryginalnej
prezentacji piękna i bogactwa kultury materialnej i duchowej regionu.



Zachowanie od zapomnienia i przekazanie kolejnym pokoleniom
cennych wartości kultury i tradycji



Szukanie ciekawych form pracy teatralnej

VI. Podstawowe warunki uczestnictwa


Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie przedstawienia
obrzędowego dotyczącego pracy w gospodarstwie wiejskim.



Aby wziąć udział w przeglądzie udział w przeglądzie należy wypełnić i
złożyć kartę zgłoszeniową do Organizatora na adres: Suchedniowski
Ośrodek Kultury „Kuźnica” ul. Bodzentyńska 18, 26-130 Suchedniów
lub na maila sok.kuznica@wp.pl w terminie do 1 września 2019 r.

VII. Charakterystyka przeglądu


Przegląd ma charakter konkursowy



Jury powołane przez Organizatora oceni prezentacje i przyzna nagrody
i wyróżnienia.
Pod uwagę będą brane: zgodność z tradycją regionu w warstwie
obyczajowej i językowej, dobór i wykorzystanie rekwizytów, ogólny
wyraz artystyczny.



Spośród wszystkich uczestników jury wyłoni osobę wybitnie
uzdolnioną aktorsko – osobowość artystyczną Przeglądu, która
zostanie uhonorowana statuetką.

VIII. Prezentacja


Czas prezentacji nie może przekraczać 20 min, za przekroczenie
wyznaczonego czasu odejmowane będą punkty od ogólnej oceny
występu.



Chęć skorzystania ze sprzętu do nagłośnienie lub innych usług
technicznych trzeba zawrzeć w karcie zgłoszenia.



Elementy scenografii uczestnicy przywożą i ustawiają na własny koszt.

IX. Pozostałe warunki uczestnictwa


Organizator przewiduje podczas przeglądu gorący posiłek.



Za ocenione najwyżej prezentacje Organizator przewidział ogólną pule
nagród finansowych w wysokości 1 400,00 zł.



O podziale nagród finansowych decyduje jury.



Od decyzji jury nie ma odwołania.



Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza nieodwołalną akceptację
warunków niemniejszego regulaminu oraz zgodę na wykorzystywanie
fotografii i nagrywanie występu zgłoszonych osób. Zdjęcia i nagrane
materiały mogą być użyte w celach promocji Stowarzyszenia i jego
działań.

