58. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI - ELIMINACJE REJONOWE

miejsce: Pszczyna, Pszczyńskie Centrum Kultury ,

data: 6-7 kwietnia 2013

sekretariat imprezy:
Regionalny Ośrodek Kultury
43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 8
tel. 33-812-69-08, 33-822-05-93
fax 33-812-33-33
e-mail: rok@rok.bielsko.pl
www.rok.bielsko.pl

Najstarszy i największy konkurs recytatorski adresowany do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych. Kilkustopniowe eliminacje, począwszy od przeglądów środowiskowych po finały ogólnopolskie. Rywalizacja odbywa się w czterech turniejach: recytatorskim, poezji śpiewanej, teatrów jednego aktora i wywiedzione ze słowa.
Głównym organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego jest Towarzystwo Kultury Teatralnej. W województwie śląskim za przebieg OKR odpowiedzialne są Regionalne Ośrodki Kultury: w północnej części województwa - ROK w Częstochowie, w środkowej - ROK w Katowicach, w południowej - ROK w Bielsku-Białej. Finał wojewódzki organizowany w kolejnych latach na zmianę przez wymienione ROK-i. Tegoroczny odbędzie się w dniach 11-12 maja w Częstochowie.
Do finału wojewódzkiego kwalifikują się zwycięzcy eliminacji rejonowych organizowanych przez ROK-i. Najlepsi recytatorzy z południowej części województwa (miasta Bielsko-Biała, Jastrzębie-Zdrój, Tychy i Żory oraz powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, raciborski, wodzisławski i żywiecki) spotykają się w tym roku na eliminacjach rejonowych w Pszczynie (6-7 kwietnia), których organizatorem jest ROK w Bielsku-Białej we współpracy z Pszczyńskim Centrum Kultury. 
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Protokół
z przebiegu eliminacji rejonowych
58. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
RECYTATORSKIEGO


które odbyły się 6 i 7 kwietnia 2013 roku w Pszczynie

Organizatorami eliminacji rejonowych byli:
·  Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej,
·  Pszczyńskie Centrum Kultury

Konkurs przeprowadzony był w formie czterech turniejów:
- turniej recytatorski z podziałem na dwie kategorie: młodzież szkół ponadgimnazjalnych (15 uczestników) oraz dorośli (2 uczestników);
- turniej "wywiedzione ze słowa" (6 uczestników);
- turniej poezji śpiewanej (13 wykonawców);
- turniej teatrów jednego aktora (4 uczestników).

Łącznie w konkursie wzięło udział 40 wykonawców, laureatów 9 eliminacji miejsko-powiatowych w południowej części województwa śląskiego.

Komisja oceniająca w składzie:
Krystyna Fuczik - muzyk, kompozytor,
Janusz Legoń - kierownik literacki Teatru Polskiego w Bielsku-Białej,
Bogusław Słupczyński - aktor i reżyser, założyciel Cieszyńskiego Studia Teatralnego

po uważnym wysłuchaniu i obejrzeniu wszystkich prezentacji przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:
Turniej recytatorski - kategoria młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

I nagroda 
- Maciej Paduszyński ze Studia Aktorów Paris-Paris w Bielsku-Białej (instruktorka - Agnieszka Szulakowska-Bednarczyk),

II nagroda
- Sonia Szymanek - uczennica II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wodzisławiu Śląskim (instruktorka - Katarzyna Kolorz),

III nagroda
- Katarzyna Sobczyk - uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Tychach (instruktorka - Małgorzata Pawlik-Pszczółka),

wyróżnienia
- Grzegorz Kózka - uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach (instruktorka - Krystyna Osińska-Francuz),
- Aleksandra Ambrozik z Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej - Domu Kultury w Kamienicy (instruktorka - Anna Maśka).
- Angelika Kucharska - uczennica Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu-Zdroju (instruktorka - Iwona Posio-Sikora),

Turniej recytatorski - kategoria dorosłych

nagroda
- Teresa Chrzanowska z Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Art" w Czechowicach-Dziedzicach - Teatr Heliotrop (instruktorka - Halina Kubisz-Muła),

wyróżnienie
- Stanisław Hajto reprezentujący Miejską Bibliotekę Publiczną w Rydułtowach (instruktorka - Urszula Hajto),

Turniej "wywiedzione ze słowa"

I nagroda
- Natalia Kościelska z Raciborskiego Centrum Kultury (instruktorka - Grażyna Tabor),

II nagroda
- Karol Myśliński ze Studia Aktorów Paris-Paris w Bielsku-Białej (instruktorka - Agnieszka Szulakowska-Bednarczyk),

Turniej poezji śpiewanej

I nagroda
- Piotr Karzełek - uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach (instruktorka - Beata Buchacz),

II nagroda
- Mateusz Paluch z Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach (instruktorka - Barbara Bielaczyc),

III nagroda ex aequo
- Klaudia Gryboś z Miejskiego Domu Kultury - Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej (instruktorzy: Bogdan Desoń - piosenki i Halina Kubisz-Muła - recytacja),
- Patrycja Kubacka - uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie (instruktorka - Ilona Gumola),

wyróżnienia ex aequo
- Anna Świerczek - uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Żywcu (instruktorka - Danuta Kliś),
- Magdalena Hołyk z Raciborskiego Centrum Kultury (instruktorka - Irena Hlubek),
- Klaudia Bugla - uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rydułtowach (instruktorka: Katarzyna Konofał),

Turniej teatrów jednego aktora

I nagroda
- Tomasz Zontek - aktor Teatru Heliotrop (instruktorka - Halina Kubisz-Muła),

II nagroda
- Dominika Handzlik z Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Art" w Czechowicach-Dziedzicach - Teatr Heliotrop (instruktorka - Halina Kubisz-Muła),



Do eliminacji wojewódzkich 58. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Częstochowie Komisja zakwalifikowała:

w turnieju recytatorskim - Macieja Paduszyńskiego, Sonię Szymanek, Katarzynę Sobczyk i Teresę Chrzanowską;
w turnieju "wywiedzione ze słowa" - Natalię Kościelską;
w turnieju poezji śpiewanej - Piotra Karzełka, Mateusza Palucha i Klaudię Gryboś;
w turnieju teatrów jednego aktora - Tomasza Zontka i Dominikę Handzlik.
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TERMINY ELIMINACJI MIEJSKICH I REJONOWYCH


TERMINY ELIMINACJI MIEJSKICH  I REJONOWYCH
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R e g u l a m i n


I.
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą otwartą.
Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru nie prezentowanego w poprzednich OKR i odpowiadającego założeniom wybranego turnieju (dział II regulaminu). Repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie stopnia najniższego, nie może być zmieniony. Wykonawca może reprezentować tylko jedną instytucję ( np. szkołę, ośrodek kultury, klub).
Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie KARTY UCZESTNIKA w sekretariacie organizatora najniższego w województwie stopnia Konkursu - w terminie przez niego ustalonym.
W Konkursie uczestniczyć mogą osoby uczęszczające do szkoły ponadgimnazjalnej i starsze.
	Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych eliminacji: 
a.	przeglądy środowiskowe;
b.	przeglądy miejskie, powiatowe;
c.	przeglądy rejonowe;
-	zasady kwalifikacji laureatów do przeglądu wyższego szczebla oraz drogę eliminacji ustalają wojewódzcy organizatorzy konkursu;
-	przedstawiciel rejonu wchodzi w skład wojewódzkiego komitetu organizacyjnego oraz wojewódzkiego jury.
	Przeglądy wojewódzkie:
-	odbywają się w nieprzekraczalnym terminie do 12 maja 2013 roku, dla wszystkich turniejów OKR;

-	w jury uczestniczy przedstawiciel krajowego komitetu organizacyjnego.
	Przeglądy finałowe:
·	turniej poezji śpiewanej 4 – 8 czerwca 2013 roku we Włocławku (z warsztatami).

·	turniej teatrów jednego aktora – 13 – 15 czerwca 2013 roku w Słupsku; 
·	turniej recytatorski i wywiedzione ze słowa 19 – 22 czerwca 2013 roku w Ostrołęce;
·	Koncert Laureatów w Teatrze Polskim w Warszawie – 23 czerwca 2013
	OKR jest imprezą o charakterze artystyczno-edukacyjnym: organizatorzy wszystkich przeglądów zapewnią uczestnikom udział w zajęciach seminaryjnych i warsztatowych oraz możliwość indywidualnej rozmowy z członkami Sądów Konkursowych.

II.
58. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski przeprowadzony będzie w formie czterech turniejów.
A.	TURNIEJ RECYTATORSKI
Uczestnicy turnieju występują w dwóch kategoriach:
-	młodzieży szkół ponadgimnazjalnych;
-	dorosłych.
	Repertuar uczestników obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach - 2 utwory poetyckie i prozę.

Do prezentacji uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz utwór poetycki.
Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.
B.	TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ
Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
Wykonawca jest solistą.
	Repertuar obejmuje:
-	3 utwory śpiewane
-	1 utwór recytowany.
	W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:

-	wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej;
-	uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.
	Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 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 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).
	Prezentowanie utworu znanego i posiadającego określony kształt wykonawczy dopuszcza się tylko wówczas, gdy uczestnik opracował nową własną interpretację.

A.	TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA
Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
Pierwszy stopień eliminacyjny ustala wojewódzki organizator Konkursu.
	Uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki. Czas trwania nie może przekroczyć 30 minut.
C.	WYWIEDZIONE ZE SŁOWA
Obserwacja Konkursu kazała stwierdzić niewystarczalność form dotychczas "oferowanych" wykonawcom - proponują oni programy nie mieszczące się praktycznie w żadnym z trzech turniejów. Miewamy na przykład do czynienia z występem, który nie jest recytacją, a nie stał się jeszcze teatrem. Bądź też z łączeniem - w obrębie jednego utworu - mówienia ze śpiewem, śpiewu z ruchem... Wszystkie takie propozycje łączy jednak wspólna cecha: wychodzą od słowa, są próbą jego interpretacji, sprawdzenia jego związków z innymi językami sztuki. Postanowiliśmy dostrzec to zjawisko, pozwolić mu zaistnieć niejako "oficjalnie", dać szansę publicznej prezentacji i fachowej oceny.
Obowiązują następujące  z a s a d y:
	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.
Uwaga dotyczy uczestników wszystkich turniejów: Przekroczenie limitu czasu przez wykonawcę może spowodować wyłączenie go z oceny przez Sąd Konkursowy.
III.
Do oceny prezentacji konkursowych powołane zostaną przez organizatorów przeglądów Sądy Konkursowe właściwe dla stopnia przeglądu.
W skład Sądów wchodzą fachowcy z dziedziny recytacji, kultury mowy, literatury, reżyserii oraz muzyki.
	W skład Sądów stopnia wojewódzkiego wchodzą:
-	przedstawiciel organizatorów przeglądów rejonowych;
-	przedstawiciel krajowego komitetu organizacyjnego.
	Nie mogą być jurorami:

	wykonawcy uczestniczący w Konkursie;
	instruktorzy – w przeglądzie, w którym biorą udział ich recytatorzy. 

	Sądy Konkursowe dokonują oceny wg następujących kryteriów:

-	dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika);
-	interpretacja utworów;
-	kultura słowa; 
-	ogólny wyraz artystyczny.
W turnieju wywiedzione ze słowa Sądy Konkursowe uwzględniają ponadto:
-	celowość użycia środków pozasłownych (np. kostiumu, dźwięku, elementów scenografii i innych) wspomagających interpretację;
-	kompozycję sceniczną występu.
W turnieju teatrów jednego aktora Sądy Konkursowe uwzględnią również:
-	opracowanie dramaturgiczne;
-	opracowanie reżyserskie;
-	wykonanie zadań aktorskich;
-	inne elementy spektaklu – scenografia, muzyka.
W turnieju poezji śpiewanej Sądy Konkursowe uwzględniają także:
-	zgodność muzyki z charakterem wiersza;
-	muzykalność i warunki głosowe wykonawcy;
-	wartości artystyczne muzyki.
	Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego członka Sądu Konkursowego - wszystkich uczestników przeglądu.
	Ostateczny werdykt jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji Sądu Konkursowego.

W przypadku równego podziału głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.
	Decyzja Sądu jest ostateczna.

Sąd konkursowy ma obowiązek uzasadnienia werdyktu ogólnego.
	Uczestnicy mają prawo zwracania się do Sądu Konkursowego o  uzasadnienie oceny swojej prezentacji.
IV.
W przeglądach stopnia wyższego biorą udział wykonawcy zakwalifikowani przez Sądy konkursowe zgodnie z ustaloną hierarchią miejsc.
	Z przeglądów wojewódzkich Sądy konkursowe typują:
-	w turnieju recytatorskim - do 3 wykonawców;
-	w turnieju wywiedzione ze słowa - 1 wykonawcę;
-	w turnieju teatrów jednego aktora - 1 wykonawcę oraz 1 dodatkowego - przesyłając taśmę video z realizacją jego spektaklu - na adres Zarządu Głównego TKT;
-	w turnieju poezji śpiewanej - 1 wykonawcę oraz dodatkowo 3 - przesyłając taśmę z rejestracją ich prezentacji - na adres organizatora spotkania finałowego.
	Do udziału w przeglądzie finałowym turnieju recytatorskiego Rada Artystyczna OKR zaprosi laureatów Konkursu Recytatorskiego KRESY'2012 dla Polaków z zagranicy.

W finałach 58. OKR wezmą udział laureaci Konkursu przeprowadzonego w Wojsku Polskim oraz w Polskim Związku Niewidomych, zgodnie z założeniami pkt. 2 dział IV.
V.
Uczestnicy przeglądów wszystkich stopni otrzymają dyplomy i upominki ufundowane przez sponsorów i organizatorów.
	Przegląd finałowy turnieju recytatorskiego i wywiedzione ze słowa odbywa się w ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami teatralnymi.
	Najlepsi uczestnicy przeglądów finałowych mogą otrzymać:
	w turnieju recytatorskim i turnieju wywiedzione ze słowa
-	2 nagrody główne (w kategoriach - dorosłych i młodzieży szkół ponadgimnazjalnych) - w turnieju recytatorskim;

-	nagrodę główną w turnieju wywiedzione ze słowa;
-	nagrodę publiczności;
-	nagrody i wyróżnienia za twórcze poszukiwania interpretacyjne;
	w turnieju teatrów jednego aktora
-	nagrodę główną;

-	nagrodę publiczności;
-	nagrody specjalne za reżyserię, aktorstwo, scenariusz.
Laureaci będą zaproszeni do udziału poza konkursem we Wrocławskich Spotkaniach Teatrów Jednego Aktora i innych przeglądach teatrów jednoosobowych.
	w turnieju poezji śpiewanej
-	nagrodę główną;

-	nagrodę publiczności;
-	nagrody i wyróżnienia za interpretację i kompozycję
-	nagrodę specjalną za interpretacje utworu Czesława Miłosza.
Laureaci będą zaproszeni do udziału w Spotkaniach Zamkowych "Śpiewajmy Poezję" w Olsztynie oraz innych przeglądach poezji śpiewanej.
	Wykonawców uczestniczących w przeglądach finałowych oceniać będą Sądy Konkursowe powołane na wniosek RADY ARTYSTYCZNEJ Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

ZASADY ORGANIZACYJNE
Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Kultury Teatralnej.
Za realizację zadań organizacyjnych odpowiedzialne jest Towarzystwo Kultury Teatralnej. W obrębie województw odpowiedzialność tę ponoszą wojewódzcy organizatorzy Konkursu. Adresy sekretariatów wojewódzkich organizatorów Konkursu zostaną podane do powszechnej wiadomości.
Nadzór nad programowym i artystycznym kształtem Konkursu pełnić będzie RADA ARTYSTYCZNA Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego powołana przez Towarzystwo Kultury Teatralnej. W skład Rady wchodzą konsultanci Konkursu, instruktorzy oraz przedstawiciele TKT. Sekretariat RADY oraz organizatora mieści się w Zarządzie Głównym Towarzystwa Kultury Teatralnej, 02-309 Warszawa, ul. Słupecka 9 lok. 3; tel, fax 825-39-73; e-mail tkt@tkt.art.pl 
	Wojewódzcy organizatorzy po zakończeniu przeglądów wojewódzkich dokonają oceny realizacji założeń programowych, organizacyjnych oraz poziomu artystycznego a wnioski i propozycje przekażą Towarzystwu Kultury Teatralnej.
	Zadaniem Towarzystwa Kultury Teatralnej i wojewódzkich organizatorów jest:
-	popularyzacja Konkursu;
-	zapewnienie pomocy metodycznej wykonawcom i instruktorom;
-	zapewnienie środków potrzebnych do przeprowadzenia Konkursu;
-	zapewnienie właściwych warunków dla przeprowadzenie przeglądów oraz zajęć metodyczno-warsztatowych.
	Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej pokrywa częściowe koszty przygotowania i przeprowadzenia przeglądów finałowych zastrzegając możliwość wprowadzenia akredytacji dla wykonawców. 













  Informacje, pliki do ściągnięcia: www.tkt.art.pl 


