Regulamin imprezy
Suwalskie Prezentacje Artystyczne – „Marzeńtańce 2018”
MARZANNA – SŁOWIAŃSKA BOGINI SYMBOLIZUJĄCA ZIMĘ, KTÓRĄ W RYTUALNY SPOSÓB PALONO BĄDŹ
TOPIONO W CZASIE WIOSENNEGO ŚWIĘTA JAREGO, ABY PRZYWOŁAĆ WIOSNĘ I ZAPEWNIĆ URODZAJ W
NADCHODZĄCYM ROKU. ZAPRASZAMY DO KREATYWNEJ ZABAWY ZE STAROSŁOWIAŃSKIM SYMBOLEM.
Organizator:
Suwalski Ośrodek Kultury
Cel spotkania:
 Prezentacja dorobku artystycznego amatorskich zespołów dziecięcych i młodzieżowych,
popularyzacja różnorodnych form tanecznych ich walorów artystycznych i wychowawczych,
kultywowanie tradycji swojego regionu, wymiana pomysłów, doświadczeń poprzez
bezpośredni kontakt z muzyką i tańcem.
 Eliminacje i nominacje do Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier
2018”.
Termin i miejsce:
 20 marca 2018 roku, SOK (duża scena), ul. Jana Pawła II 5, w godz.9.00-14.00.
Zasady uczestnictwa:
 W imprezie biorą udział dzieci i młodzież skupiona w amatorskich zespołach na terenie
Suwałk oraz powiatów: augustowskiego, sejneńskiego i suwalskiego.
 Artystyczne propozycje nie podlegają ograniczeniom. Zapraszamy zespoły do udziału we
wszystkich kategoriach tanecznych.
 Czas trwania prezentacji - do 10 minut.
Od organizatora:
 Rada Artystyczna w ocenie prezentacji będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

dobór repertuaru

opracowanie choreograficzne

technikę wykonania

dobór i estetykę kostiumów

ogólny wyraz artystyczny

wartości wychowawcze

kreatywność, pomysłowość, poczucie humoru
 Organizatorzy przewidują:

dyplomy, niespodzianki

konsultacje ze specjalistami z dziedziny muzyki i tańca,

konkursy
Warunki uczestnictwa:
 Warunkiem uczestnictwa w prezentacji jest nadesłanie karty zgłoszenia do 09.03.2018 r. na
adres:
Suwalski Ośrodek Kultury, ul. Papieża Jana Pawła II 5, 16-400 Suwałki lub
e-mail: sok@soksuwalki.eu. W przypadku dużej liczby zgłoszeń decyduje kolejność.
 Wpisowe od zespołu – 20 zł na konto SOK: BGŻ 12 2030 0045 1110 0000 0250 1810
z dopiskiem „Marzeńtańce 2018”.
Informacje dodatkowe:
 Lista zespołów biorących udział w imprezie oraz program prób i prezentacji zostaną podane
15.03.2018 r. na stronie internetowej imprezy: www.soksuwalki.eu .
 Koszty podróży i ubezpieczenia ponoszą uczestnicy.
 Organizator zastrzega sobie prawo rejestrowania oraz emisji w środkach masowego przekazu
przedstawień prezentowanych przez zespoły.
 Szczegółowych informacji udziela:

Kinga Kobiela, tel. 87 566 42 11

