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XVI Ogólnopolski Konkurs
Recytatorski Polskiej Literatury

Emigracyjnej im. Gustawa Herlinga-
Grudzińskiego

 
W  roku  2019,  ogłoszonym  Rokiem  Gustawa
Herlinga-Grudzińskiego,  szczególnie  serdecznie
zapraszamy  do  naszego  małego  miasteczka
Suchedniowa,  w  którym pisarz  spędził  najlepsze
lata  swojej  młodości.  Urocze  zakątki,  stary  młyn
(kiedyś  posiadłość  ojca  pisarza),  pozostałości
ciemnego stawu, rzeka Kamionka, w której pisarz
namiętnie łowił okonie i szczupaki, niech zachęcą
Was dodatkowo do odwiedzenia naszych stron.     

Organizator:
Suchedniowski  Ośrodek  Kultury  „Kuźnica”
w Suchedniowie

REGULAMIN

Cele konkursu:
-  obchody  Roku  Gustawa  Herlinga-
Grudzińskiego,
-  ukazywanie  związków  pisarza  z  miastem
Suchedniowem,
- integracja środowisk artystycznych i stwarzanie
warunków do twórczych  działań  inspirowanych
polską literaturą emigracyjną.

Termin i miejsce:
26 - 27 października 2019 r.
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”
w Suchedniowie
ul. Bodzentyńska 18, 26-130 Suchedniów

Warunki uczestnictwa:

- ukończone 13 lat,

-  udział  w  eliminacjach  i  zakwalifikowanie  się

do finału (nie dotyczy laureatów ogólnopolskich

konkursów recytatorskich,  jak również  imiennie

zaproszonych recytatorów),

- obecność od początku do końca Turnieju!

Kategorie:

Konkurs obejmuje dwie kategorie wiekowe:

a)  młodzież (do matury),

b)  dorośli.

Repertuar:

Forma  prezentacji  artystycznej  jest  dowolna

(recytacja,  „wywiedzione  ze  słowa”,  poezja

śpiewana...)  w  oparciu  o  literaturę  tworzoną  na

emigracji – od  romantyczności po współczesność.

Ilość  tekstów  do  prezentacji  dowolna  (wiersz,

proza, collage...).

Czas wykonania nie może przekroczyć 7 min.

Kryteria oceny:

dobór repertuaru, interpretacja utworów, kultura

słowa,  wartość  artystyczna  prezentacji,  jawna

ocena prezentacji konkursowych.

Zgłoszenia:

Wypełnione  karty  zgłoszenia  należy  przesłać

do dnia 22 października 2019 r. pod adres:

Suchedniowski  Ośrodek  Kultury  „Kuźnica”

w Suchedniowie,

ul.  Bodzentyńska  18,  26–130  Suchedniów

lub na adres mailowy: sok.kuznica@wp.pl

Uczestnicy,  instruktorzy  oraz  obserwatorzy
ponoszą następujące koszty:
-  akredytacja  dla  recytatorów,  instruktorów,
obserwatorów  korzystających  z  noclegów
oraz wyżywienia wynosi 120 zł płatne na konto:
BS Suchedniów
71  8520  0007  2001  0000  0169  0001
z dopiskiem „Emigracyjna”  lub gotówką w dniu
konkursu.  Recytatorów  oraz  instruktorów  nie
korzystających z noclegów i posiłków obejmuje
wpisowe w kwocie 30 zł.

Nagrody:
-  w  konkursie  przyznane  zostaną  nagrody
pieniężne i rzeczowe,                  
-  nagroda  główna  “Złote  pióro  wędrującego
ptaka”,
- nagroda publiczności,
-  wszyscy  uczestnicy  otrzymają  dyplomy
i upominki.

Zapraszamy na konkurs do Suchedniowa!!!

Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”

w Suchedniowie

ul. Bodzentyńska 18, 26–130 Suchedniów

tel. 41/ 25 43 094, tel./fax. 41/ 25 44 592
e-mail: sok.kuznica@wp.pl

www.kuznica-suchedniow.com

mailto:sok.kuznica@wp.pl
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