КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ФЕОДОСІЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ФЕОДОСІЇВСЬКОЇ ГРОМАДИ
__________________________________________________________________________________

с. Ходосівка, вул. Соборна, 2 Тел.: 050-514-17-51
E-mail: ckmhodosivka@ukr.net

ПОЛОЖЕННЯ
про огляд-конкурс Феодосіївської ОТГ читців сучасних українських,
зарубіжних поетів та письменників імені Т. Г. Шевченка.
«В СІМ’Ї ВОЛЬНІЙ, НОВІЙ»
Мета конкурсу.
Духовне виховання дітей та молоді Феодосіївської ОТГ, збагачення їх
навиками акторської та сценічної майстерності, популяризація творів
основоположника української літератури Т. Г. Шевченка, українських та
зарубіжних класиків, сучасних авторів, пошук та підтримка талановитих майстрів
художнього слова.
Засновник та організатор огляду-конкурсу. Комунальний
Феодосіївської сільської ради «Центр культури Феодосіївської громади».

заклад

Порядок, місце, час проведення огляду.
Порядок виступу на огляді формується в залежності від часу прибуття
конкурсанта. Витрати на відрядження учасників конкурсу здійснюються за рахунок
організацій, що відряджають.
Заявки на участь в огляді подавати до 2 березня 2021р на електронну адресу:
ckmhodosivka@ukr.net.
Довідки за тел. 050-514-17-51; 063-527-69-34; 068-707-24-64
Місце проведення: с. Ходосівка, вул. Соборна, 2.
Час проведення: 6 березня 2021 р. о 13.00 год.
Оргкомітет та журі
Для проведення районного огляду створюється організаційний комітет та
журі, що забезпечують проведення огляду.
Журі розглядає заявки на участь, забезпечує творчу атмосферу під час
проведення огляду, об’єктивно оцінює конкурсантів.
За підсумками огляду, на підставі протоколу журі, переможці Першого,
Другого та Третього місць у кожній номінації за віковою категорією
нагороджуються дипломами та відзнаками.
За рішенням журі троє найкращих виконавців делегуються для участі в
обласному огляді-конкурсі.
Умови конкурсу
У огляді беруть участь учасники театральних колективів, гуртків, студій
художнього читання, окремі виконавці закладів культури і загальноосвітніх
закладів Феодосіївської ОТГ. В огляді беруть участь не більше трьох учасників від
кожного закладу.

Конкурсну програму читці можуть підготувати за одним із двох варіантів:
І варіант: твір Т. Г. Шевченка та твір, обраний за власним уподобанням
(також можуть бути авторські та твори сучасних українських, зарубіжних поетів
та письменників).
ІІ варіант: літературно-музична композиція за творами великого Кобзаря або
сучасних українських авторів на шевченківську тематику.
Виступ конкурсантів оцінюється за 10 бальною системою.
Твори виконуються українською або рідною мовою виконавців з наданням
перекладу українською мовою.
Для більшої виразності конкурсант може використовувати відповідний
сценічний костюм та музичний супровід (фонограма).
Тривалість конкурсної програми:
- для одного виконавця – до 3 хвилин;
- для колективу – до 7 хвилин.
До участі не допускаються учасники, які у своїх виступах прямо чи
опосередковано пропагують культ насилля та жорстокості, провокують
розпалювання національної, соціальної, релігійної, громадянської чи іншої форми
ворожнечі.
Переможці визначаються у номінаціях:
1. Декламування творів Т. Г. Шевченка, сучасних українських, зарубіжних
поетів та письменників.
2. Декламування авторського твору.
3. Літературно-музична композиція за творами великого Кобзаря або
сучасних українських авторів на шевченківську тематику.
Критерії за якими визначається художній рівень виконавської майстерності:
- дикція;
- виразність;
- сценічна культура;
- акторська гра;
- артистизм виконання;
- музичне оформлення;
- костюм.
Колективи та виконавці розподіляються за віковими категоріями
0 категорія – від 5 до 6 років
1 категорія – від 7 до 13 років;
2 категорія – від 14 до 17 років;
3 категорія – від 18 років і старше.
Директор КЗ «Центр культури
Феодосіївської громади»

Г.А. Клименко

Заявка
на огляд читців сучасних ,
зарубіжних поетів та письменників
імені Т. Г. Шевченка.
06 березня 2021р.
Прізвище, ім’я та по батькові учасника (назва колективу)________________
_________________________________________________________________
Дата народження (число, місяць, рік)_________________________________
_________________________________________________________________
Освіта/в якому класі
навчається_____________________________________________________
__________________________________________________________________
Навчальний заклад ________________________________________________
__________________________________________________________________
Домашня адреса, телефон_____________________________________
__________________________________________________________________
Прізвище, ім’я та по батькові керівника (електронна адреса, телефон)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Програма виступу
______________________________________________________________________
______________________________________________________________
(автор та назва твору, тривалість звучання у хвилинах);

