PRZEGLĄD FORM TANECZNYCH
XIV Festiwalu Kultury Dzieci i Młodzieży
„Jawor 2014”

Organizator:
Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie
Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie

I TERMIN I MIEJSCE: 9, 10 kwietnia godz. 9.00, DK Szczakowa, ul. Jagiellońska 3
II KATEGORIE TANECZNE:




taniec nowoczesny
taniec towarzyski
taniec ludowy – zespoły prezentują program o łącznym czasie trwania 15 min., obowiązuje
zachowanie proporcji pomiędzy śpiewem i tańcem

III KATEGORIE WIEKOWE:




uczniowie szkół podstawowych
uczniowie szkół gimnazjalnych
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Prosimy o określenie wieku uczestników w kategoriach szkolnych (j. w.). Kategorię wiekową określa
najstarszy uczestnik.
IV WARUNKI UCZESTNICTWA:









do udziału w przeglądzie kwalifikują się zespoły z placówek kulturalnych i oświatowych,
z wyłączeniem szkół tańca,
w kategorii „taniec nowoczesny” zespół przedstawia jedną prezentację taneczną wykorzystującą
techniki tańców nowoczesnych, czas trwania prezentacji do 10 minut,
w kategorii „taniec towarzyski” zespoły prezentują jeden układ taneczny oparty na jednym lub kilku
tańcach towarzyskich, czas trwania do 10 minut,
w kategorii „taniec ludowy” zespół prezentuje program o łącznym czasie do 15 minut, obowiązuje
zachowanie proporcji pomiędzy śpiewem i tańcem,
zespoły zobowiązane są do przygotowania własnych nagrań według podanych wymogów:
o jedno nagranie na nośniku CD audio (format wave), minidisc,
o każde nagranie musi posiadać opis: tytuł utworu, autor muzyki, nazwa zespołu,
o jedno nagranie na nośniku,
instruktor może zaprezentować tylko jeden zespół w ramach danej kategorii wiekowej,
każdy zespół winien mieć opiekunów, instruktor prowadzący zespół powinien zajmować się
wyłącznie sprawami technicznymi.

V UWAGI KOŃCOWE:






każdy zespół obowiązany jest do przyjazdu na dwie godziny przed występem, na który oczekuje,
biorąc udział jako widz,
jedna grupa taneczna może zaprezentować się tylko jeden raz,
organizatorzy nie przewidują dodatkowego czasu na zmianę strojów,
zespoły prezentują się na przy białym oświetleniu sceny, wymiary sceny 6,5m x 7m,
prawo do interpretacji regulaminu ma wyłącznie organizator.

Komisja oceniająca przyznaje wyróżnienia I, II i III stopnia. Laureat nagrody może zostać wytypowany
do udziału w Koncercie Galowym 28 maja 2014r.
Karty zgłoszeń należy przesłać na adres festiwaljawor@onet.pl do dnia 10 marca 2014r.
Podsumowanie konkursu i ogłoszenie laureatów nastąpi 28 maja 2014r. o godz. 11.00 podczas
Koncertu Galowego, który odbędzie się w Domu Kultury „Szczakowa”, ul. Jagiellońska 3
w Jaworznie.

