Regulamin
Konkursu Recytatorskiego LOGOS FEST
III Tyskiego Festiwalu Słowa
Tychy 2017
Miejskie Centrum Kultury w Tychach ogłasza Konkurs Recytatorski dla młodzieży i dorosłych, który odbędzie
się 13 maja 2017 w ramach LOGOS FEST III Tyskiego Festiwalu Słowa Edycja Grechuta 2017.
ORGANIZATOR: Miejskie Centrum Kultury w Tychach
PATRON HONOROWY: Danuta Grechuta oraz Fundacja „Korowód”
PATRONI MEDIALNI: Radio Katowice, Tygodnik Powszechny, Twoje Tychy, Tychy.pl

CELE KONKURSU
1. Popularyzacja sztuki recytatorskiej.
2. Upowszechnianie literatury polskiej i światowej.
3. Doskonalenie sztuki żywego słowa.
4. Rozwijanie wyobraźni twórczej w kierunku poszukiwań nowych rozwiązań artystycznych.
5. Odkrywanie różnorodności interpretacyjnej tekstu literackiego.
6. Stworzenie możliwości zaprezentowania swoich propozycji artystycznych i skonfrontowanie ich
z publicznością.

TERMIN I MIEJSCE
1. 13 maja 2017, Miejskie Centrum Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 26, Tychy
a. godz. 10.00 – warsztaty interpretacji wiersza i prozy, prowadzone przez profesjonalnego
aktora, reżysera i wykładowcę, obowiązkowe dla wszystkich uczestników konkursu
stanowiące jednocześnie próbę do widowiska literackiego;
b. godz. 17.00 – część konkursowa w formie widowiska scenicznego.
2. 14 maja 2017, Teatr Mały, ul. Hlonda 1, Tychy,

godz. 18.00 – gala finałowa konkursu, wręczenie nagród laureatom, koncert Grzegorza Turnaua.
3. Udział w konkursie i warsztatach jest bezpłatny.
PROFIL UCZESTNIKA
Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych:
a. kategoria I – uczniowie szkół gimnazjalnych
b. kategoria II – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
c. kategoria III – studenci

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Każdy z uczestników jest zobowiązany zaprezentować dwa utwory literackie, dobór gatunków
literackich jest dowolny:
a. pierwszy – dowolnego autora
b. drugi – wybranego autora, którego twórczość wykorzystywał w swoich piosenkach Marek
Grechuta (takich jak m. in.: B. Leśmian, S. Wyspiański, S.I. Witkiewicz, J. Tuwim, A. Mickiewicz,
J. Czechowicz, L. A. Moczulski, W. Dymny, K.I. Gałczyński i in.).
2. Łączny czas trwania prezentacji wynosi max. 10 minut.
3. Do wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA (w załączniku) należy dołączyć kserokopię lub wydruk
prezentowanych w konkursie utworów (w całości, w formie, w jakiej będą recytowane na konkursie),
w celu odpowiedniego wkomponowania ich w widowisko konkursowe.

ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenie odbywa się poprzez dostarczenie do organizatora uzupełnionej KARTY ZGŁOSZENIA wraz
z kserokopiami prezentowanych na konkursie utworów (w całości, w formie, w jakiej będą
recytowane na konkursie) – w nieprzekraczalnym terminie – 8 maja 2017 by umożliwić reżyserowi
widowiska konkursowego opracowanie jego scenariusza oraz programu warsztatów dla uczestników
konkursu.
2. Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres siedziby organizatora, tj.: Miejskie
Centrum Kultury w Tychach, ul. Bohaterów Warszawy 26, 43-100 Tychy, lub przesłać na adres
mailowy: joanna.grzyska@mck.tychy.pl. W przypadku wysyłki pocztą decyduje data wpływu.

JURY
1. Jury konkursowe powołają wspólnie: Organizator Festiwalu – Miejskie Centrum Kultury w Tychach
oraz Patroni Honorowi Festiwalu – Danuta Grechuta i Fundacja Korowód.
2. W skład Jury Konkursowego wejdą wybitne autorytety ze świata sceny i teatru: aktorzy, reżyserzy,
literaci, ludzie od wielu lat związani ze środowiskiem artystycznym naszego kraju.

NAGRODY:
Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe. Łączna pula nagród finansowych wynosi
3000 zł.
INFORMACJE DODATKOWE:
Joanna Grzyśka, e-mail: joanna.grzyska@mck.tychy.pl, tel. 032/32702090 w. 25

