Festival poezie
Wolkrův Prostějov 2018
Propozice
Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace,
Ostrčilova 2925/19 bude v letošním roce opět organizátorem s p á d o v é h o
ostravského kola každoroční soutěžní přehlídky nejlepších sólových recitátorů,
recitačních kolektivů a divadel poezie. Přehlídka je určena recitátorům ve věku od 15
let, není vypsána pro žáky základních škol – rozdělení do věkových kategorií je potom
následující:
1. kategorie – od ukončení 9. tř. ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia do 17 let
2. kategorie – do 20 let
3. kategorie – od 20 let, u recitačních souborů a divadel poezie — od ukončené 9. tř. ZŠ nebo
odpovídající třídy víceletého gymnázia, horní věková hranice není stanovena.
(Počítá se dovršení věku k 1. 2. 2018)
Pro přesné zařazení do kategorie uvádějte v evidenčním listě celé datum narození.
Sólisté si připraví pro své vystoupení dva texty - možný je úryvek z umělecké prózy z děl
českých i zahraničních autorů, montáž, publicistický útvar apod. (soutěžní text není v žádném
případě
úryvek
z divadelních
her
–
jevištní
monology!).
Časový limit pro text je 8 minut (optimální je délka 3-5 minut).
Pečlivě vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 1. března 2018 na naši adresu.
Soubory
se
mohou
přihlásit
u
pořadatelů
krajských
kol
nejpozději
do konce února 2017 (adresa viz níže).
Základem inscenace by měl být literární text, jehož zpracování má výraznou poetiku.
Spádové kolo v Ostravě se bude konat 9. března 2018 od 9:00 hodin v sále SVČ na
Ostrčilové ulici.
Důležité upozornění:
Krajské kolo pro Moravskoslezský kraj se uskuteční v MDK v Karviné 6 s večerním
programem a noclehem v Bohumíně. Organizátor – Občanské sdružení TeRaSa, kontaktní
osoba – Lucie Semančíková, B. Němcové 720 , 735 81 Bohumín, tel. 595 532 950, 777 273
114, lucie.semancikova@email.cz
Bližší informace: Mgr. Markéta Němečková, telefon: 596 118 610, 775 598 667
mnemeckova@svcoo.cz

