
Wesołe scenariusze są otwartą sceną dla dzieci z Krosna i powiatu krośnieńskiego zainteresowanych prezentacją aktorskiego 

talentu w gatunku komediowym. Jest to druga edycja konkursu, a zarazem zmodyfikowana kontynuacja Mikołajek Teatralnych, 

których mieliśmy przyjemność być organizatorem przez czternaście lat. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci, których 

żywiołem jest scena, mające poczucie humoru, młodych artystów, którzy swą nieposkromioną energią i wyobraźnią doprowadzą 

widzów do śmiechu. Docenimy twórcze pomysły, sceniczną szczerość i otwartość oraz uśmiech i chęć do teatralnej zabawy. 

Pragniemy, aby spotkania stały się przyjaznym miejscem dla młodych wykonawców, miejscem  artystycznych doświadczeń oraz 

poszukiwań twórczych.

                     

ZASADY  REGULAMINOWE

Wesołe scenariusze to przegląd konkursowy otwarty dla zainteresowanych.

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch  grupach wiekowych:

- wykonawcy ze szkół podstawowych klasy I-IV

- wykonawcy ze szkół podstawowych klasy V-VIII

Obejmuje kategorie artystyczne:

a/ inscenizacja - kategoria dla grup scenicznych (do 20 minut)

b/ małe formy sceniczne - teatr jednego wiersza, skecz, żart sceniczny lub monolog o charakterze żartobliwym (do 5 minut)

Uwaga!

- za inscenizację uważa się prezentację teatralną w wykonaniu więcej niż 2 aktorów  i trwającą minimum 10 minut,

- za małe formy sceniczne przyjmuje się prezentację teatralną trwającą nie dłużej  niż 5 minut w wykonaniu jednego aktora lub duetu.

REPERTUAR

Przy doborze repertuaru preferowana będzie twórczość własna oraz pastisz utworów publikowanych. Szczególnie uwrażliwiamy 

wykonawców na szeroki zakres poszukiwań repertuarowych /unikanie tekstów znanych, a jednocześnie artystycznie 

wyeksploatowanych/. Wybór nieszablonowych i niebanalnych tekstów adekwatnych do możliwości wykonawczych jest podstawą 

budowania interesującej wypowiedzi scenicznej.

LAUREACI z poszczególnych kategorii i grup wiekowych otrzymają nagrody i wyróżnienia rozdzielone przez Komisję Artystyczną 

powołaną przez organizatorów.

- werdykt komisji Artystycznej jest ostateczny i nie podlega weryfikacji

- wykonawcy startujący w przeglądzie podlegają kryteriom oraz regułom organizacyjnym i regulaminowym ustanowionym przez 

organizatorów

- wszyscy wykonawcy otrzymają upominki i pamiątkowe dyplomy

- ostateczna interpretacja regulaminu Wesołych scenariuszy należy do organizatorów.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na załączonej karcie w nieprzekraczalnym terminie do 27 listopada 2017 roku na adres pocztowy:

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza

38-400  Krosno, ul. Kolejowa 1

lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: rckp@rckp.krosno.pl albo faxem na nr tel. 13 43  215 71

Informacji udziela Anna Jakubik tel. 13 43  218 98 w.155

Finał konkursu odbędzie się 5 grudnia 2017 roku. Organizatorzy nie będą przesyłać dodatkowych informacji o konkursie.
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