Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego
ANEKS DO REGULAMINU
X Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
im. Romana Brandstaettera

W związku z szerzącą się epidemią, w trosce o zdrowie i życie potencjalnych uczestników
konkursu, zmuszeni jesteśmy wprowadzić zmiany do regulaminu X Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego im. Romana Brandstaettera w Trzciance.
Cele konkursu:
 Popularyzacja twórczości wybitnych poetów związanych z Wielkopolską - Romana
Brandstaettera, Kazimiery Iłłakowiczówny i Wojciecha Bąka.
 Upowszechnianie kultury języka polskiego.
 Doskonalenie umiejętności recytatorów.
Warunki uczestnictwa:
 Konkurs jest imprezą otwartą o zasięgu ogólnopolskim dla uczniów szkół
ponadpodstawowych, studentów i osób dorosłych.
 Uczestnicy przygotowują do prezentacji dwa utwory lub ich fragmenty,
dopuszczalna jest kompilacja tekstów.
 Przynajmniej jeden z wybranych utworów musi pochodzić z twórczości jednego
z trojga poetów – patronów konkursu.
 Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.
 Prezentowane utwory oceniane będą przez Jury wg następujących kryteriów:
- dobór repertuaru;
- oryginalność i trafność interpretacji;
- kultura słowa;
- ogólny wyraz artystyczny.
1. Konkurs zaplanowany na 27 – 29 listopada 2020r. nie odbędzie się w tradycyjnej formie.
Przyjmujemy formę konkursu nagrań.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie nagrania prezentacji konkursowej zgodnie
z regulaminem oraz przesłanie na adres mailowy: konkursroman@gmail.com
lub laborslowa@gmail.com do dnia 24.11.2020r. do godz. 23:59 :

a) poprawnie wypełnionej Karty zgłoszenia,
b) pliku video z nagraną prezentacją konkursową, np. przez platformę: We Transfer.com
(http://wetransfer.com).

3. W odniesieniu do nagrania, prosimy o spełnienie następujących wymogów technicznych:
a) rejestracja audio-wideo,
b) prezentacja w pełnym planie, „na żywo”, w realnym czasie, bez cięć i montażu,
c) sugerowana jakość nagrania: mp4HD, rozdzielczość 1920/1080 (takie możliwości mają
już telefony).

4. Spośród nadesłanych prezentacji do finału konkursu zakwalifikowanych zostanie około 20
podmiotów wykonawczych.

5. O zakwalifikowaniu do konkursu uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową
6.

do dnia 27 listopada 2020r.
Finał konkursu odbędzie się w sobotę 28.11.2020r. i będzie dostępny na fanpage’u
TVTrzcianka, Stowarzyszenia Laboratorium Słowa i BPiCK im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance.

7. Ogłoszenie werdyktu Jury nastąpi w niedzielę 29.11.2020r.
Nagrody:
Jury może przyznać nagrody pieniężne, rzeczowe i wyróżnienia oraz nagrody specjalne
za najlepszą interpretację tekstu R. Brandstaettera, K. Iłłakowiczówny i W. Bąka. Pula
nagród wynosi ponad 5.000 zł. Werdykt Jury jest ostateczny.
Komisarzem konkursu jest Włodzimierz Ignasiński, tel. 882-657-522

Patronat medialny konkursu objęła TVLokalna w Trzciance

