


W  związku  z  ogłoszonym  „Rokiem  Sienkiewiczowskim”,  mottem 

tegorocznej  edycji  Suchedniowskiej  Wiosny  Teatralnej  „MASKArada 

2016” niech będą słowa Henryka Sienkiewicza „ku pokrzepieniu serc”. 

Pisarz pisząc te słowa chciał, aby w tych trudnych dla Polski czasach, 

ludzie wierzyli, że będzie lepiej, dodawał im wiary i optymizmu, by mieli 

siłę  do  działania.  W  swoich  dziełach  pokazywał  bohaterów,  którzy 

pokonują  własne  słabości  i  walczą  w  obronie  ojczyzny,  odnosząc 

zwycięstwo. Zachęcał do obrony kultury polskiej.

Zapraszamy zatem do  suchedniowskiej  „Kuźnicy”,  w  której  będziemy 

świętować możliwość spotkania się ludzi kochających teatr, kształtować i 

rozwijać zainteresowanie teatrem promującym ciekawy i bogaty styl życia 

wśród  młodego  pokolenia.  Obecność  Jurorów  (życzliwych, 

wymagających  i  sprawiedliwych)  niech  będzie  dreszczykiem  emocji, 

podgrzewającym temperaturę zmagań konkursowych.  Ich oceny będą 

ważnym  elementem  konkursu,  a  najważniejszymi  dobra  zabawa  i 

przyjazna atmosfera. Mamy nadzieję, że nasza propozycja spotka się z 

życzliwym  przyjęciem,  a  twórcza  praca  dostarczy  wszystkim 

satysfakcji i radości.

Regulamin XVIII Suchedniowskiej Wiosny Teatralnej 

„MASKArada 2016”

1.  Tegoroczna Wiosna Teatralna „MASKArada 2016” jest konkursem 

artystycznym  dla  dzieci  i  młodzieży.  Ma  na  celu  rozbudzanie 

zainteresowania teatrem oraz sztuką żywego słowa.

2. Konkurs  odbędzie  się   29 kwietnia  2016  roku o  godz.  10.00

w  SOK  „Kuźnica”,  który  jest  organizatorem,  gospodarzem

i sponsorem  imprezy.

3. W konkursie mogą brać udział zespoły teatralne z przedszkoli, 

szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, świetlic, 

instytucji kultury i innych.

4.  Kompetentne Jury potrafi dostrzec przede wszystkim:

            - oryginalny pomysł, nowatorstwo

            - kulturę słowa

            - wyraz artystyczny (inscenizacja, choreografia, reżyseria, 

              oprawa plastyczna i muzyczna)

5. Jury przyznaje nagrody zespołowe oraz indywidualne dla 

wyróżniających się aktorów. Nagrodą główną dla zespołu 

teatralnego będzie WYCIECZKA (organizator finansuje przejazd 

do 300 km).

6. Kolejność prezentacji ustalają Organizatorzy.

7. Na zakończenie „MASKArady 2016” Jury podsumuje konkurs, a 

następnie udzieli zainteresowanym instruktorom wskazówek do 

dalszej pracy.

Warunki udziału w „MASKAradzie 2016”

1. Uczestnicy  przygotowują  spektakl  na  dowolny  temat

i  w dowolnej  formie  teatralnej.  Mile  widziana będzie  realizacja 

scenariusza na podstawie twórczości Henryka Sienkiewicza.

2. Czas prezentacji do 20 minut.

3. Każda placówka może zgłosić dowolną liczbę zespołów.

4. Dozwolone są rekwizyty, kostiumy, elementy scenografii.

5. Czytelnie wypełnione karty zgłoszeniowe należy dostarczyć   

osobiście do dnia 22 kwietnia 2016 r. lub przesłać drogą 

elektroniczną pod adres: sok.kuznica@wp.pl

                                   

Serdecznie zapraszamy!
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