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63. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI  

 
 
 
1. KONKURS JEST IMPREZĄ OTWARTĄ – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych. 

2. KONKURS PROWADZONY BĘDZIE W FORMIE CZTERECH ODRĘBNYCH TURNIEJÓW: 

A. TURNIEJ RECYTATORSKI 
    repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę; 
    prezentacji uczestnik wybiera dwa utwory: prozę i utwór poetycki. 
    łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.  

B.  TURNIEJ „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA” 
                  Uczestnicy występują bez podziału na kategorie. 

 repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów), 
 dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem,  
 z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem), 
 czas występu nie może przekroczyć 7 minut. 

C.      TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA 
                Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.   

 uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki 
 czas trwania nie może przekroczyć 30 minut. 

D. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ 
Uczestnicy - tylko soliści-  występują bez podziału na kategorie. 
 repertuar obejmuje:   3 utwory śpiewane i  1 utwór recytowany. 

                 W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:       
 wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej       
 przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę  
 uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.  
 do prezentacji uczestnik zgłasza dwa utwory śpiewane, jeden recytowany i ewentualnie, jako trzeci  
 śpiewany utwór z tekstem własnym. (Do przeglądów wojewódzkich włącznie  prezentacja utworu 

recytowanego jest obowiązkowa).      
 Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut.   

                Do akompaniamentu może być stosowany jeden instrument lub mały zespół muzyczny  (do 3 osób) bądź 
                 wcześniej dokonane nagranie (półplayback).   
                 Utwór znany i posiadający określony kształt wykonawczy podlega ocenie tylko wówczas, gdy uczestnik 
                 przedstawił nową, własną interpretację.  

 

ELIMINACJE MIEJSKIE I POWIATOWE ODBĘDĄ  SIĘ  
22 MARCA 2018 R. O GODZ. 9.00 

W SALI WIDOWISKOWEJ DOMU KULTURY W TUCHOWIE  
 

Karty uczestnika w/w turniejów wraz z pełnym regulaminem są do pobrania na stronie internetowej 
www. tuchow.pl oraz www.tkt.art.pl.   
Należy je przesłać pod adresem organizatora eliminacji: Dom Kultury w Tuchowie, ul. Chopina 10, 
33 – 170 Tuchów,  tel.14 6525 436, lub e- mailem: a.jagoda@tuchow.pl – w nieprzekraczalnym 
terminie do 9 marca 2018 r.   

ZAPRASZAMY! 


