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kwiecień 2019
1. ORGANIZATOR:
Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego
Kraków, ul. Beskidzka 30
2. ADRESAT:
Grupy taneczne, muzyczne i teatralne działające w szkołach podstawowych
Krakowa i województwa małopolskiego.

2. CELE PRZEGLĄDU:
• umożliwienie prezentacji osiągnięć artystycznych
• porównanie własnych osiągnięć z osiągnięciami kolegów
• możliwość wymiany doświadczeń

3. FORMY UCZESTNICTWA:
TEATR: dramatyczny, poetycki, kabaret i inne formy teatralne
(z wyjątkiem recytatorskich)
UWAGA! Czas prezentacji – maksymalnie 15-20 minut.
Prosimy o nieprzekraczanie czasu prezentacji.
Maksymalny czas na montaż dekoracji - 10 minut.

MUZYKA: zespołowe formy wokalne, instrumentalne, wokalnoinstrumentalne (zespoły, rozśpiewane klasy – z wyłączeniem solistów).
Zespoły prezentują po dwa utwory.

TANIEC: zespołowe formy tańca - nowoczesnego, klasycznego,
współczesnego i inne. Czas prezentacji – maksymalnie 5 minut.
UWAGA! Oczekujemy iż autorami prezentowanych układów tanecznych
będą opiekunowie zespołu. Płyty CD lub inne nośniki z muzyką należy
przekazać akustykowi przed rozpoczęciem przeglądu lub przesłać mailowo
na adres: mdkgal@gmail.com

4. KRYTERIA OCENY:
FORMY TEATRALNE

• dobór repertuaru (dostosowanie scenariusza do
możliwości wykonawczych uczniów)
• reżyseria przedstawienia
• dykcja i emisja głosu
FORMY MUZYCZNE

•
•
•

dobór repertuaru do możliwości wokalnych wykonawców
emisja głosu, technika wykonania
ogólny wyraz artystyczny

FORMY TANECZNE

•
•
•
•

poziom trudności układów
choreograﬁa
technika tańca
ogólne wrażenie artystyczne, dobór muzyki

UWAGA!
Przegląd ma charakter konkursowy:
• ocenie podlegają tylko formy zespołowe
• werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny
5. TERMINY:
FORMY MUZYCZNE FORMY TANECZNE FORMY TEATRALNE -

4.04.2019 r. (czwartek)
5.04.2019 r. (piątek)
12.04.2019 r. (piątek)

godz. 10.00
godz. 10.00
godz. 09.00

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU:
Formy muzyczne i taneczne – do 22.03.2019 r.
Formy teatralne – do dnia 1.04.2019 r.
Zgłoszenia przyjmujemy wg wzoru na załączonych

KARTACH ZGŁOSZEŃ
na adres e-mailowy: imprezy@mdk.internetdsl.pl
lub faxem na nr: 12 425 52 23

INFORMACJI SZCZEGÓŁOWYCH na temat Przeglądu udziela:
Bożena Partyła - tel. 12 655-07-19 wew. 22 lub 12 425-52-23

