Regulamin
VI TURNIEJU RECYTATORSKIEGO
„NOBLIŚCI w Mysłowicach”
 24-25.02.2009 – konkurs
 11.03 – rozdanie nagród



CEL TURNIEJU
1.	Pogłębienie znajomości twórczości najwybitniejszych pisarzy świata.
2.	Popularyzacja sztuki recytatorskiej.
3.	Kształtowanie kultury żywego słowa.

TERMIN 
24 lutego 2009 od godz. 9. 00 – konkurs dla gimnazjalistów, warsztaty 
25 lutego 2009 od godz. 9. 00 – konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, warsztaty
(o kolejności występujących decyduje organizator)

 11 marca 2009  godzina 11. 00 –  rozdanie  nagród

MIEJSCE
Mysłowicki Ośrodek Kultury i Sztuki „Trójkąt” Mysłowice Janów, ul. Janowska 2 (dojazd autobusami linii  44 i 76 z Katowic) 


WARUNKI UCZESTNICTWA
1.	Turniej jest imprezą otwartą dla recytatorów – uczniów szkół województwa śląskiego, w dwóch kategoriach wiekowych: uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 
2.	Zgłoszenia uczestników dokonują szkoły i placówki kulturalne z terenu województwa śląskiego.
3.	Zgłoszeń można dokonywać na dołączonych do regulaminu kartach zgłoszeń, potwierdzonych (pieczątka i podpis) przez instytucje delegujące.
4.	Ilość uczestników z jednej szkoły (placówki) jest ograniczona do trzech uczestników.  W przypadku dużej ilości chętnych  instytucje delegujące powinny wyłaniać swoich reprezentantów w drodze eliminacji wewnętrznych.




REPERTUAR

KONKURS RECYTATORSKI
1.	Uczestnicy przygotowują i prezentują w języku polskim jeden - wiersz lub prozę -  dowolny utwór bądź fragment napisany przez laureata literackiej Nagrody Nobla,   w tłumaczeniu polskim.
2.	Czas trwania prezentacji do 6 minut

KONKURS WYWIEDZIONE ZE SŁOWA
1.	Forma prezentacji jest dowolna – np. wiersz lub jego fragment, monolog, collage tekstów (także różnych autorów, ale „noblistów”) łączenie słowa ze śpiewem, dźwiękiem, ruchem, rekwizytem. 
2.	Czas prezentacji do 6 minut.

Uwaga: Dobór repertuaru powinien być dostosowany do wieku wykonawcy

OCENA
Uczestników oceniać będzie profesjonalne jury powołane przez organizatorów. 
Kryteria oceny:
-	dobór repertuaru
-	interpretacja utworów
-	kultura słowa
-      ogólny wyraz artystyczny
       oraz dodatkowo - w przypadku konkursu wywiedzione ze słowa:
-	zasadność doboru środków artystycznych

NAGRODY
Jury przyzna najlepszym wykonawcom atrakcyjne nagrody książkowe ufundowane przez organizatorów i sponsorów. 
ZGŁOSZENIA
Instytucje delegujące dokonują zgłoszeń recytatorów na specjalnych kartach zgłoszeń, które są dołączone do regulaminu. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 
 13 lutego 2009– w tym dniu karty zgłoszenia powinny dotrzeć do organizatora. Zgłoszenia należy dostarczyć lub kierować na adres: 
MOKiS „Trójkąt”, ul. Janowska 2, 41- 400 Mysłowice, z dopiskiem „Nobliści”
Dodatkowe informacje:  tel./fax 032 222-97-43 lub 607 33 55 30 Jarosław Filipski

