REGULAMIN
KONKURSU TEATRALNEGO
w ramach Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów 2020/2021
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół śródmiejskich.

W związku z pandemią i odwołaniem prezentacji spektakli konkursowych
w MDK „Muranów” w marcu 2021r.
zmianie ulega forma prezentacji twórczości scenicznej dzieci i młodzieży
oraz terminy poszczególnych etapów konkursu.
KATEGORIE WIEKOWE
Jury będzie oceniało grupy teatralne oraz uczestników indywidualnych w czterech
kategoriach wiekowych:
- klasy 0-III szkoły podstawowej
– klasy IV-VI szkoły podstawowej
– klasy VII-VIII szkoły podstawowej
- szkoły ponadpodstawowe
REPERTUAR
Treść i forma prezentacji scenicznej są dowolne.
Ekspresja aktorska – sceniczna lub filmowa.
Różnorodne formy prezentacji: „teatr telewizji”, montaż słowno-muzyczny, etiuda
filmowa, nagrany monodram, inscenizacja wiersza, teledysk…
Nagrane inscenizacje różnorodnych tekstów: fragmenty utworów dramatycznych,
teatralizacje wierszy, inscenizacje opowiadań lub baśni, teksty autorskie…
Spektakle dramatyczne, muzyczne, pantomimiczne, lalkowe, kabaretowe, teatr
słowa, teatr ruchu i plastyki, teatr cieni…
Czas prezentacji i liczba aktorów – dowolna.
TERMINY
Nagranie spektaklu wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia grupy teatralnej należy
przesłać do dnia 31 marca 2021 r. mailem na adres joles@mdk-muranow.waw.pl
(w tytule „Konkurs Teatralny ŚFMT”).
Nagranie można przesłać w formie pliku mp4 lub linku do umieszczonego nagrania
na kanale YouTube.
Informacje o nagrodzonych zespołach dostępne będą na stronie internetowej
Młodzieżowego Domu Kultury „Muranów” od dnia 20 kwietnia 2021r.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych materiałów
festiwalowych na stronach MDK „Muranów” w celu promowania twórczości dzieci
i młodzieży.
Odwołana jest gala konkursowa, a laureaci będą zaproszeni po odbiór nagród
indywidualnie do siedziby MDK „Muranów” od dnia 4 maja 2021r.

KRYTERIA OCENY:
 dobór repertuaru (prawdziwość wypowiedzi, oryginalność, wartość
artystyczna);
 warsztat aktorski (interpretacja tekstu, poprawność wymowy i intonacji, ruch
sceniczny, ogólny wyraz artystyczny);
 oprawa plastyczna (w tym scenografia, kostiumy, charakteryzacja) i muzyczna
spektaklu;
 budowanie sytuacji scenicznej oraz wykorzystanie ruchu i przestrzeni;
 ciekawe pomysły inscenizacyjne; szukanie nowych, oryginalnych form wyrazu
artystycznego;
 montaż i edycja video
Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

KOORDYNATOR KONKURSU:
Joanna Oleś
Tel.: 723 244 930, (22) 635-82-85, (22) 635-01-40
e-mail: joles@mdk-muranow.waw.pl

Informacje dotyczące konkursu zamieszczane są na stronie:
www.mdk-muranow.waw.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W TEGOROCZNEJ EDYCJI
KONKURSU TEATRALNEGO ŚFMT REALIZOWANEGO W ZMIENIONEJ FORMIE.
CZEKAMY NA NAGRANIA.
WIERZYMY W KREATYWNOŚĆ I PASJĘ TWÓRCZĄ MŁODYCH ARTYSTÓW
I ICH NAUCZYCIELI.

