Zapraszamy uczniów ze szkół ponadpodstawowych,
studentów oraz dorosłych do wzięcia udziału
w 65. Ogólnopolskim Konkursu Recytatorskim
1.

KONKURS PROWADZONY BĘDZIE W FORMIE CZTERECH ODRĘBNYCH TURNIEJÓW:
A.
B.
C.
D.
-

2.
-

3.

TURNIEJ RECYTATORSKI
repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę;
uczestnik wykonuje prozę i 1 utwór poetycki; łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10
minut.
TURNIEJ „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA”
repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów),
dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem,
z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem),
czas występu nie może przekroczyć 7 minut.
TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA
obowiązuje przygotowanie s p e k t a k l u w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 min).
TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ
repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany,
uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany; łączny czas występu nie może
przekroczyć 10 minut.
przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę.

WARUNKI UCZESTNICTWA
przygotowanie interpretacji repertuaru lub zrealizowanie monodramu – nieprezentowanego
w poprzednich OKR i odpowiadającego założeniom wybranego turnieju;
zgłoszenie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia we właściwym terminie we wskazanej
placówce.

TERMINY I MIEJSCE ELIMINACJI MIEJSKICH I POWIATOWYCH:

 10 marca 2020 r. o godz. 10.00- w Klubie Akcent, ul. Wybickiego 38/40, 86-300 Grudziądz
– dla Grudziądza i powiatu grudziądzkiego.
 16 marca 2020 r. o godz. 10.30 w Brodnickim Domu Kultury, ul. Przykop 43, 87-300 Brodnica
– dla miast: Brodnica, Jabłonowo Pomorskie, Golub Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie oraz powiatów
brodnickiego i golubsko- dobrzyńskiego.
 17 marca 2020 r. o godz. 10:00 w Kinoteatrze Rondo, ul. Dworcowa 23, 86-200 Chełmno
– dla miast: Chełmno i Wąbrzeźno oraz powiatów chełmińskiego i wąbrzeskiego
 20 marca 2020 r. o godz. 10.00 w Centrum Kultury Dwór Artusa, Filia Dom Muz,
ul. Podmurna 1/3, 87-100 Toruń – dla Torunia, Chełmży i powiatu toruńskiego. Zgłoszenia do 16
marca 2020 r. Karty zgłoszenia należy przesłać pocztą e-mail: podmurna@artus.torun.pl, pocztą
tradycyjną, bądź osobiście: w Centrum Kultury Dwór Artusa, Filia Dom Muz, ul. Podmurna 1/3,
87-100 Toruń
patronat i współfinansowanie
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

patronat honorowy
Minister Edukacji Narodowej

