Regulamin Konkursu Recytatorskiego
IX LOGOS FEST - Tyskiego Festiwalu Słowa
Tychy 2022 r.

Teatr Mały w Tychach - Organizator wydarzenia - ogłasza Konkurs Recytatorski dla młodzieży
i dorosłych, w ramach IX LOGOS FEST - Tyskiego Festiwal Słowa, edycja Stachura. Konkurs ma
charakter ogólnopolski i odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

CELE KONKURSU
1. Popularyzacja sztuki recytatorskiej.
2. Upowszechnianie literatury polskiej i światowej, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku
Edwarda Stachury, patrona artystycznego tegorocznej edycji festiwalu.
3. Doskonalenie sztuki żywego słowa oraz techniki wystąpień publicznych.
4. Rozwijanie wyobraźni twórczej w kierunku poszukiwań nowych rozwiązań artystycznych.
5. Odkrywanie różnorodności interpretacyjnej tekstu literackiego.
6. Stworzenie możliwości zaprezentowania swoich propozycji artystycznych.

UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs recytatorski jest konkursem o zasięgu ogólnopolskim, adresowanym do
młodzieży powyżej 16 roku życia jak również studentów i dorosłych, wykonawców
nieprofesjonalnych: recytatorów, animatorów kultury, adeptów sztuki aktorskiej, osób
pracujących głosem oraz doskonalących się w sztuce wystąpień publicznych.
2. Udział w konkursie oraz warsztatach jest bezpłatny.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Każdy z uczestników jest zobowiązany zaprezentować dwa utwory literackie w języku
polskim. Obowiązkowo przynajmniej jeden z tekstów musi być utworem poetyckim:
a. pierwszy – autorstwa Edwarda Stachury
b. drugi – dowolnego autora
2. Łączny czas trwania prezentacji wynosi max. 8 minut.
3. Do wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA (w załączniku) należy dołączyć skan
prezentowanych w konkursie utworów (w całości, w formie, w jakiej będą
recytowane na konkursie).

TERMIN I MIEJSCE
28 maja 2022, Pasaż Kultury Andromeda, ul. Plac Baczyńskiego 1
a. godz. 10.00 – warsztaty interpretacji wiersza i prozy, prowadzone przez
dyrektora artystycznego festiwalu, aktora i reżysera, obowiązkowe dla
wszystkich uczestników konkursu, stanowiące jednocześnie próbę do
widowiska literackiego;
b. godz. 18.00 – część konkursowa w formie widowiska scenicznego.

29 maja 2022, Teatr Mały w Tychach, ul. ks. kard. Augusta Hlonda 1
godz. 18.00 – gala finałowa konkursu, wręczenie nagród laureatom, przed koncertem
galowym festiwalu pt. „Edward Stachura. Między mną a mgłą” w reżyserii Jerzego
Satanowskiego

ZGŁOSZENIA
Kompletne zgłoszenie należy przesłać do 13 maja 2022 r. drogą elektroniczną, na adres:
anna.bialon@teatrmaly.tychy.pl

JURY
Jury konkursowe powołane zostanie przez Organizatora Festiwalu – Teatr Mały w Tychach.
W skład Jury konkursowego wejdą autorytety ze świata teatru i słowa mówionego: aktorzy,
reżyserzy, wykładowcy wyższych uczelni teatralnych, dziennikarze literaccy.
NAGRODY
Organizator przewiduje nagrody finansowe i rzeczowe. Łączna pula nagród finansowych
wynosi 10 000 zł.

INFORMACJE DODATKOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w mediach materiałów filmowych
i fotograficznych powstałych w czasie trwania konkursu. Organizator zachowuje prawa
autorskie do dokumentacji, a uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację swojego
wizerunku i dokumentacji w celach popularyzacji konkursu w prasie, Internecie, innych
mediach.
2. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do interpretacji i zmian niniejszego
regulaminu.

KONTAKT
Anna Białoń, tel.: 32 780 32 03, anna.bialon@teatrmaly.tychy.pl

