Regulamin
XIV Ogólnopolskich
Spotkań z Monodramem

O ZŁOTĄ PODKOWĘ PEGAZA
1. Kiedy i gdzie?
Spotkania konkursowe odbędą się w dniach: 7-9
grudnia 2017 r. w Suwalskim Ośrodku Kultury przy ul.
Papieża Jana Pawła II 5.
2. Kto może wziąć udział?
Zapraszamy utalentowaną aktorsko młodzież i dorosłych
w kategoriach wiekowych: młodzież 16-19 lat oraz
dorosłych, amatorów i zawodowców (studentów szkół
teatralnych, aktorów zawodowych).
3. Co trzeba przygotować?
Monodram w oparciu o dowolny materiał literacki.
Dopuszcza się możliwość wykorzystania w spektaklu
głosu z off-u, multimediów, muzyki wykonywanej na
żywo. Czas trwania spektaklu maksymalnie:
– do 30 min, wykonawcy w wieku 16-19 lat,
– do 45 min, wykonawcy dorośli amatorzy.
- do 60 min , wykonawcy aktorzy zawodowi
4. Jak zgłosić chęć udziału?
Do 2 listopada 2017 r. uczestnik, instruktor, reżyser,
szkoła, placówka prowadząca lub rodzic przesyłają na
adres Biura Organizacyjnego konkursu płytę DVD
z zarejestrowanym spektaklem i wypełnioną kartą
zgłoszenia. Kwalifikacji spektakli dokona jury.
O zakwalifikowaniu spektaklu poinformuje Organizator
e-mailem lub telefonicznie do 13 listopada 2017 r.
5. Rekwizyty.
Wyłącznie standardowe, potrzebne do realizacji
spektaklu: stół, krzesła, wieszak i lustro (pod warunkiem,
że zostaną ujęte w załączniku nr 1 do karty zgłoszenia).
6. Kryteria oceny.
Jury oceni: niewidoczną ingerencję instruktora/ reżysera,
prawdziwość wypowiedzi (zgodność z osobowością i
wiekiem wykonawcy), umiejętność przekazania treści,
dobór repertuaru, odkrywczość, oryginalność, dykcję,
uzasadnioną ekspresję gestu, ruchu, mimiki i słowa.
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7. Kto ponosi koszty pobytu uczestnika?
Instytucja zgłaszająca, opiekunowie młodzieży lub
dorośli uczestnicy pokrywają koszty przejazdu oraz
wpłacają akredytację na pokrycie kosztów
zakwaterowania, wyżywienia i pamiątek festiwalowych
w wysokości 300 zł (od osoby) na konto nr: 12 2030
0045 1110 0000 0250 1810, do 27 listopada 2017 r.
8. Nagrody.
Laureatom przewidziane są nagrody pieniężne
w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz dyplomy
i pamiątki. Ostateczną decyzję o podziale nagród
podejmuje jury.
9. Zgoda na rejestrację i emisję medialną. Placówki
zgłaszające zespoły do udziału w Spotkaniach oraz
twórcy i wykonawcy spektaklu, wyrażają zgodę na
rejestrację fotograficzną, audio i wideo spektakli oraz ich
emisję przez telewizję bez roszczeń finansowych z tym
związanych, jak też na wykorzystywanie powstałej
dokumentacji w celach metodycznych i promocyjnych.
10. Dodatkowe informacje.
Biuro Organizacyjne konkursu:
Suwalski Ośrodek Kultury
ul. Papieża Jana Pawła II 5
16-400 Suwałki
tel. +87 566 42 11
www.soksuwalki.eu/o-zlota-podkowe-pegaza
Dyrektor artystyczny Spotkań:
Grażyna Filipowicz-Karp
tel. kom. 513 625 229
e-mail: grazyna.filipowicz_karp@soksuwalki.eu
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