
                          
 

PROGRAM  XV WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU
TWÓRCZOŚCI TEATRALNEJ „Dionizjada”

godz. 9:30    –  rejestracja uczestników

godz. 10:00  –  powitanie uczestników XV Wojewódzkiego Przeglądu 
                        Twórczości Teatralnej „Dionizjada”
godz. 10:10  – rozpoczęcie przeglądu teatralnego Sala Widowiskowa 
                        Ośrodka Kultury w Byczynie

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY !
Adres organizatora: 
Ośrodek Kultury w Byczynie 
ul. Borkowska 1
46-220 Byczyna
tel/fax 77 413 41 65
e-mail: okbyczyna1@wp.pl

                     
 
            XV Wojewódzki Przegląd        
     Twórczość Teatralnej „Dionizjada”

                          

    

                         

mailto:okbyczyna1@wp.pl


                      Byczyna, dnia 20 marca 2018 r.

   
REGULAMIN  XV WOJEWÓDZKIEGO

 PRZEGLĄDU  TWÓRCZOŚCI TEATRALNEJ                                                                                                                                                         

                    „Dionizjada”
1.Cele przeglądu:                                                                                                    
     a) konfrontacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych
         zespołów teatralnych i kabaretowych
     b) popularyzacja zespołowych form teatralnych, kabaretowych                        
         i ich walorów artystycznych oraz funkcji wychowawczych
    c) wymiana doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi
        i młodzieżowymi zespołami artystycznymi  

                                  
   Wielkie Dionizje w starożytnej Grecji święto obchodzone wiosną                                              

                    ku czci boga Dionizosa, związane z początkami teatru.                  

2.Organizator: 
  2.1. Burmistrz Byczyny
  2.2. Ośrodek Kultury w Byczynie   
  2.3. Technikum w Polanowicach przy Zespole Szkół Gimnazjalnych, 
         Licealnych i  Zawodowych w Byczynie

3.Termin: 20 marca 2018 r. (wtorek) 

4.Miejsce: Sala widowiskowa Ośrodka Kultury w Byczynie

5.Uczestnicy:
    a) w Przeglądzie mogą wziąć udział zespoły działające w szkołach,
        domach kultury, klubach i innych placówkach
    b) kategorie wiekowe:

 szkoły podstawowe

 szkoły gimnazjalne
 szkoły ponadgimnazjalne
 szkoły podstawowe wraz ze szkołami gimnazjalnymi

           6. Kategorie zespołów:
             - koła teatralne
             - kabarety
       
    
            7. Czas prezentacji:
               -  do 20 minut (prezentacja przedstawienia)
               -  do   5 minut (montaż scenografii) 
                                                           
            8. Tematyka prezentacji: dowolna                            
               - teksty własne lub innych autorów
               - grupy występujące w składzie do 20 osób

            9. Oceny i nagrody:
                a) Jury oceniające zespoły będzie brało pod uwagę
                    następujące kryteria:
                    - dobór repertuaru, zachowanie na scenie, aktorstwo, 
                      strój i rekwizyty,
                b) Zespoły ocenione najwyżej zostaną uhonorowane statuetkami
                     i dyplomami.

             10. Uwagi organizacyjne:
               1.Zespoły przyjeżdżają na koszt instytucji delegujących
               2.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian 
                  w regulaminie oraz ostatecznego kwalifikowania zespołu
                  do danej kategorii 
               3.Karty zgłoszenia należy przesłać na adres Ośrodka Kultury 
                  w Byczynie do dnia 16.03.2018r.
 



                                        
                                        
                                                                           

                                                                                                 


