ZAPROSZENIE
do udziału w „Konkursie poezji Edwarda Stachury”
Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z toruńskich szkół
do wzięcia udziału w „Konkursie poezji Edwarda Stachury”!
Termin konkursu: 27 października 2018 r. (sobota), rozpoczęcie o godz. 9.00 (zaczniemy od
uczestników z klas 4-6, młodzież zaprosimy na późniejszą godzinę).
Miejsce zbiórki: Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8.
Zgłoszenia: Konkurs adresowany jest do uczniów toruńskich szkół podstawowych (klasy 4-8),
gimnazjów (klasy 3) oraz szkół średnich (tylko klasy 1). Uczestników Konkursu (w wymienionych
kategoriach wiekowych) mogą zgłaszać szkoły oraz instytucje kulturalno-oświatowe, ogniska pracy
pozaszkolnej, domy kultury czy kluby osiedlowe oraz osoby indywidualne.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie karty zgłoszenia uczestnika wraz ze zgodą
rodzica/opiekuna prawnego na adres mailowy podwojnagra@ksiaznica.torun.pl bądź dostarczenie
ich osobiście do Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu przy ul. Słowackiego 8 (p. 28) do dnia
5 października 2018 r. Zgoda rodzica może być dostarczona najpóźniej w dniu Konkursu.
Jedna szkoła/instytucja może zgłosić maksymalnie 5 solistów i zespół. Liczba miejsc ograniczona,
decyduje kolejność zgłoszeń. Konkurs jest bezpłatny.
Na czym polega konkurs? Każdy wykonawca i każdy zespół zaprezentuje 2 wiersze Edwarda
Stachury lub ich fragmenty – jeden utwór recytowany, jeden śpiewany. Do akompaniamentu może być
stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź nagranie (półplayback).
Organizatorzy dysponują pianinem cyfrowym, które będzie udostępnione na scenie. Czas prezentacji
nie może być dłuższy niż 7 minut.
Prosimy
o
dostarczenie
podkładów
muzycznych
drogą
mailową
na
adres
nina.ciecholewska@gmail.com – umożliwi to sprawną organizację przesłuchań konkursowych.
W razie trudności prosimy o kontakt.
Ponadto: Wyniki zostaną ogłoszone w dniu Konkursu po wysłuchaniu uczestników danej kategorii
wiekowej. Przewidujemy atrakcyjne nagrody za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca, wyróżnienia oraz nagrody
specjalne. Dla uczestników Konkursu przygotujemy słodki poczęstunek.

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy zadania:
Beata Antczak-Sabala, mail: podwojnagra@ksiaznica.torun.pl
Nina Koziołocka, mail: nina.ciecholewska@gmail.com
Organizatorem wydarzenia jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska
w Toruniu, współorganizatorem Fundacja Archipelag Inicjatyw. Projekt dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach
programu „Partnerstwo dla Książki” oraz ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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