
                                Wędrowny Tabor Poezji
                  

Regulamin

Termin: 3 – 5 listopada 2017 roku

Miejsce: Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie

Termin   zgłaszania:  do  23  października  2017  roku  pocztą  tradycyjną   na  adres  SOK-u 
(Bodzentyńska 18, 26-130 Suchedniów) lub pocztą elektroniczną (sok.kuznica@wp.pl).

Przebieg imprezy

Piątek 3 listopada -  XIV Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Polskiej Literatury Emigracyjnej  
im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Sobota 4 listopada  -  XXXIII  Interpretacje Współczesności – edycja wyjazdowa

Niedziela 5 listopada -  Integracyjne Spotkanie Laureatów obu konkursów w formie koncertu 
dla publiczności w reżyserii Urszuli Bilskiej i Mateusza Wróbla.

Cele spotkań podczas Taboru:

- obrona przed zalewem nowomowy i popularyzowanie piękna poprawnej polszczyzny,

- przybliżanie literatury mało obecnej w programach szkolnych, a w przypadku literatury emigracyjnej 
także powrót do klasyki,

- integracja młodzieży zainteresowanej teatrem i recytacją.

Można uczestniczyć w dowolnym konkursie albo nawet w obu.

Wybór należy do uczestników pod warunkiem przygotowania odpowiedniego repertuaru. I tak:

-Do konkursu w dniu 3 listopada uczestnik przygotowuje 2 utwory (poezja i proza), w tym co najmniej 
jeden  z obszaru  polskiej literatury emigracyjnej,

-Do konkursu w dniu 4 listopada uczestnik ma swobodę w budowie repertuaru, można wykorzystać 
literaturę polską lub obcą w tłumaczeniu na język polski, z ostatniego 50-lecia.

Kategorie wykonawcze:

- mówienie -  8 min

- wywodzenie ze słowa -  7 minut

- śpiewanie poezji – 10 minut

Kategorie wiekowe:

- młodzież (do matury)

- dorośli

Akredytacje:  w wysokości 150 zł płatne na konto:  

BS Suchedniów 71 8520 0007 2001 0000 0169 0001

do dnia 27 października 2017 r.



W  ich  ramach  organizatorzy  zapewniają  wyżywienie  i  2  noclegi  oraz  udział  w  imprezach 
towarzyszących.

Pytania i wątpliwości:  do Urszuli Bilskiej tel. 604 755 148 

 Agnieszka Włodarczyk – Mazurek tel. 41/2543094 wew. 22

Paweł Zubiński tel. 41/2543094 wew. 22

Eliminacje wojewódzkie dla gimnazjalistów i licealistów  z woj. świętokrzyskiego odbędą się 3 
listopada 2017 roku w godz.900 – 1200 . Laureaci tych eliminacji zostaną zaproszeni do udziału w 
imprezie  ogólnopolskiej  tego  samego  dnia  w  godzinach  popołudniowych.  Akredytacja  dla 
uczestników tych eliminacji wynosi jak co roku 40 zł.

W obu konkursach ogólnopolskich będzie ocena jawna w formie publicznej dyskusji po występie. 

Nagrody  finansowe  i  rzeczowe  wynikają  z  werdyktu  jurorów.  Nagroda  Lokomotywy  w  konkursie 
Interpretacje  Współczesności  będzie  w  dyspozycji  Kolegium  Instruktorskiego  i  Laureatów  tejże 
nagrody z lat poprzednich.


