Regulamin Turnieju Recytatorskiego online
w ramach VIII LOGOS FEST -Tyskiego Festiwalu Słowa
Tychy 2021 r.
Teatr Mały w Tychach - Organizator wydarzenia - ogłasza Turniej Recytatorski online dla
młodzieży i dorosłych, w ramach VIII LOGOS FEST - Tyskiego Festiwal Słowa, edycja
Kaczmarski. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
CELE KONKURSU:
1. Popularyzacja sztuki recytatorskiej.
2. Upowszechnianie literatury polskiej i światowej, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku
Jacka Kaczmarskiego.
3. Doskonalenie sztuki żywego słowa oraz techniki wystąpień publicznych, w tym wystąpień
przed kamerą oraz prezentacji online.
4. Rozwijanie wyobraźni twórczej w kierunku poszukiwań nowych rozwiązań artystycznych.
5. Odkrywanie różnorodności interpretacyjnej tekstu literackiego.
6. Stworzenie możliwości zaprezentowania swoich propozycji artystycznych.
TERMINY:
1.Turniej recytatorski składa się z kilku etapów:
Etap I
Kwalifikacje do turnieju - przyjmowanie zgłoszeń zawierających: kartę zgłoszenia oraz skan
utworów prezentowanych w konkursie (do 5 maja 2021 r. włącznie).
Etap II
Ogłoszenie listy uczestników (7 maja 2021 r.), którzy wezmą udział w turnieju oraz
będą mieli możliwość skorzystania z webinarium warsztatowego w zakresie
interpretacji tekstu literackiego i prezentacji online, zaplanowanego na 12 maja 2021
roku. Udział w webinarium nie jest obowiązkowy.
Etap III
Indywidualne nagranie utworów zgłoszonych przez uczestników do konkursu,
stanowiących prezentacje konkursowe podlegające ocenie jury i przesłanie ich
koordynatorowi konkursu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 maja 2021 roku.
W oparciu o nagrania konkursowe, zrealizowane zostanie widowisko poetyckie online,
ogólnodostępne w sieci, stanowiące koncert konkursowy LOGOS FEST 2021.
Etap IV
Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród online, które nastąpi 23 maja, w ostatnim
dniu LOGOS FEST 2021.
UCZESTNICY KONKURSU
1. Turniej recytatorski online jest konkursem o zasięgu ogólnopolskim, adresowanym do
młodzieży powyżej 16 roku życia jak również studentów i dorosłych, wykonawców
nieprofesjonalnych: recytatorów, animatorów kultury, adeptów sztuki aktorskiej, osób
pracujących głosem oraz doskonalących się w sztuce wystąpień publicznych.
2. Udział w konkursie oraz webinarium warsztatowym jest bezpłatny.
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie organizatorowi konkursu
w regulaminowym terminie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej, a następnie
przesłanie organizatorowi do 17 maja własnej prezentacji konkursowej, uprzednio
zarejestrowanej poprzez zapis obrazu i dźwięku kamerą cyfrową (np. w telefonie) zgodnie
ze zgłoszonym w karcie zgłoszenia repertuarem zawierającym dwa utwory literackie
z zakresu literatury polskiej lub światowej, przy czym przynajmniej jeden z nich musi być
autorstwa patrona tegorocznej edycji LOGOS FEST - Jacka Kaczmarskiego.
2. Forma literacka prezentowanych utworów jest dowolna.

3. Łączny czas trwania prezentacji wynosi maksymalnie 7 minut.
4. Rejestracja prezentacji powinna być wykonana telefonem komórkowym ustawionym
w pozycji poziomej, bez użycia dodatkowych mikrofonów. Nagranie nie powinno być
montowane i udoskonalane po nagraniu. Czas nagrania musi spełniać wymogi czasowe
zgodnie z regulaminem.
ZGŁOSZENIA
1. Kompletne zgłoszenie zwierające:
a) skan wypełnionej karty zgłoszenia
b) skan prezentowanych w konkursie utworów (w formie, w jakiej będą prezentowane na
nagraniu konkursowym), należy przesłać Organizatorowi do 5 maja 2021 r. drogą
elektroniczną, na adres:
anna.bialon@teatrmaly.tychy.pl.
JURY
Jury konkursowe powołane zostanie przez Organizatora Festiwalu – Teatr Mały w Tychach.
W skład Jury konkursowego wejdą autorytety ze świata teatru i słowa mówionego: aktorzy,
reżyserzy, wykładowcy wyższych uczelni teatralnych, dziennikarze literaccy.
NAGRODY
Organizator przewiduje nagrody finansowe i rzeczowe. Łączna pula nagród finansowych
wynosi 10 000 zł.
INFORMACJE DODATKOWE:
Anna Białoń , e-mail: anna.bialon@teatrmaly.tychy.pl

