100 – lecie odzyskania niepodległości
Gorzkie dziedzictwo wolności

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Organizator:
II Liceum Ogólnokształcące im. K.K.Baczyńskiego i Miejska Biblioteka
Publiczna w Radomsku
Cele konkursu:
- popularyzowanie poezji jako szczególnej formy wypowiedzi
- pogłębianie wiedzy na temat twórczości K.K.Baczyńskiego - patrona
szkoły
- kształtowanie wrażliwości na piękno ojczystego języka
- promowanie sztuki żywego słowa
- przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze
- kształtowane postaw patriotycznych wśród młodzieży
Regulamin konkursu
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół
podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu
radomszczańskiego.
2. Konkurs przeprowadzony będzie w formie dwóch turniejów:
a. turniej recytatorski
- w repertuarze musi znaleźć się jeden utwór
K.K. Baczyńskiego lub fragment dłuższego tekstu
- czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut
b. turniej poezji śpiewanej
- repertuar obejmuje jeden utwór śpiewany autorstwa
K.K. Baczyńskiego
- czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut
- do akompaniamentu może być wykorzystany jeden
instrument, zespół muzyczny (do 3 osób), wcześniej
dokonane nagranie (półplayback)
- ocenie jurorów podlegać będzie solista prezentujący utwór
Baczyńskiego

3. Na konkurs szkoły mogą zgłosić:
- do 7 recytatorów w TURNIEJU RECYTATORSKIM
- do 5 solistów w TURNIEJU POEZJI ŚPIEWANEJ
Konkurs odbędzie się 14 grudnia 2018 r. w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Radomsku
4. Wykonawcy zgłaszają swój udział w konkursie zostawiając
w sekretariacie II LO wypełnioną kartę uczestnictwa
w terminie do 3 grudnia 2018 r.
5. Karty uczestnictwa można pobrać w sekretariacie II LO i na stronie
internetowej szkoły.
6. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi tego samego dnia.
7. Uroczyste wręczenie nagród i koncert laureatów odbędzie się podczas
akademii z okazji Dnia Patrona w styczniu 2019 roku w sali
gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku.
8. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody i dyplomy.
9. Szczegółowych informacji udzielają:
- p. Anita Janczak (MBP)
- p. Paweł Kapica
- p. Joanna Kurpienik
- p. Marzanna Lempart
- p. Mariola Rudecka
Kryteria oceny:
Uczestników konkursu oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów,
wg następujących kryteriów:
- dobór repertuaru (uwzględniając wartości literackie
tekstów oraz dostosowywanie ich do wieku i możliwości
recytatora)
- interpretacja utworów
- rodzaj podkładu muzycznego
- autorskie opracowanie muzyczne
- technika i kultura słowa
- ogólny wyraz artystyczny

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie
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KARTA ZGŁOSZENIA
Konkurs Recytatorski im. K.K.Baczyńskiego

- turniej recytatorski
- turniej poezji śpiewanej
Imię i nazwisko.......................................................................................................
Adres zamieszkania.................................................................................................
.................................................................................................................................
Szkoła......................................................................................................................
.................................................................................................................................
Kategoria (proszę podkreślić):
a. turniej recytatorski
b. turniej poezji śpiewanej
Repertuar (tytuł, autor):
.............................................................................................................................
*Rodzaj podkładu muzycznego (ze szczególnym uwzględnieniem autorskiego
opracowania muzycznego)
...............................................................................................................................
*Potrzebny sprzęt multimedialny
................................................................................................................................
Opiekun
................................................................................
Data
*Dotyczy turnieju poezji śpiewanej

Podpis uczestnika

