KOKON Artystyczna Wylęgarnia
Wadowice 7-8-9 marca 2016 r.
- regulamin -

Wymagania regulaminowe:


Organizator : Wadowickie Centrum Kultury, ul. Teatralna 1; www. wck.wadowice.pl
34-100 Wadowice tel./fax (0-33) 82-331-56
e-mail: jagoda@wck.wadowice.pl, ewelina@wck.wadowice.pl
Uczestnicy:
KOKON Artystyczna Wylęgarnia to wydarzenie, w którym mogą wziąć udział
dziecięce i młodzieżowe zespoły artystyczne działające w szkołach podstawowych,
gimnazjach i szkołach średnich oraz w placówkach kultury powiatu wadowickiego.
Cel przeglądu:

Konfrontacja i ocena dorobku artystycznego zespołów działających w szkołach
i placówkach kultury powiatu wadowickiego;

Aktywizacja działalności artystycznej;

Podnoszenie poziomu artystycznego działających zespołów;

Wymiana doświadczeń uczestników amatorskiego ruchu artystycznego.
Termin i miejsce imprezy:
7 - 8 - 9 marca 2016 r. Wadowickie Centrum Kultury, ul. Teatralna 1
Realizacja imprezy uzależniona jest od ilości i kategorii zgłoszonych zespołów.
Szczegółowy terminarz występów podany będzie na tydzień przed przeglądem na
stronie internetowej WCK. Ogłoszenie nominacji i wręczenie nagród dla
uczestników każdej z kategorii nastąpi tego samego dnia, po zakończeniu pokazów
i konsultacji z Jurorami,
Kategoria artystyczna zespołów:
W przeglądzie zespołów KOKON Artystyczna Wylęgarnia mogą wziąć udział:
I. ZESPOŁY TANECZNE - 9 marca 2016 r.
1.
miniatura taneczna (interpretacja taneczna utworu muzycznego)
2.
inscenizacja taneczna (taneczna inscenizacja bajki, wiersza)
3.
widowisko taneczne (widowisko sceniczne z elementami tańca, gimnastyki
artystycznej i akrobatycznej)
4.
taniec nowoczesny
5.
taniec towarzyski – formuła show
6.
cheerleaders
7.
polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej – formuła show
8.
break – dance
9.
freestyle
II. ZESPOŁY MUZYCZNE- 8 marca 2016 r.
1. zespoły wokalne
2. zespoły wokalno-instrumentalne
3. zespoły instrumentalne
4. duety z jednym akompaniatorem
5. z wykluczeniem muzyki klasycznej i folkloru
III. ZESPOŁY TEATRALNE - 7 marca 2016 r.
1. teatr lalkowy
2. teatr żywego planu
3. małe formy teatralne
4. teatr dramatyczny
5. teatr muzyczny
6. teatr ruchu
7. kabaret

Zespoły prezentują
1. Zespoły taneczne
2. Zespoły muzyczne
3. Zespoły teatralne

1 taniec / maksymalnie 6 min./
2 utwory /w jednym wejściu na scenę/
spektakl: max. do 30 min. - SP i Gimnazja
max. do 45 min. - młodzież szkół średnich



Karty zgłoszenia należy dostarczyć najpóźniej do 22 lutego 2016 r.
do sekretariatu Wadowickiego Centrum Kultury, ul. Teatralna 1, 34-100 Wadowice
tel. fax (0-33) 82-331-56



Zespoły przyjeżdżają do Wadowic na koszt własny lub instytucji, którą reprezentują.
Zespoły instrumentalne zobowiązane są do przywiezienia własnych instrumentów.

Warunki uczestnictwa:
Zespół stanowią minimum 3 osoby. Zespoły prezentują programy nie przedstawiane
w poprzednich edycjach przeglądu KOKON Artystyczna Wylęgarnia. Zespoły teatralne
przygotowują scenografię we własnym zakresie (WCK może udostępnić sprzęt będący na
wyposażeniu placówki – stoliki, krzesła, wieszak itp.). Zapotrzebowanie na nie należy zaznaczyć
w karcie zgłoszenia. Akompaniament realizowany na żywo odbywa się na instrumentach
własnych (do dyspozycji uczestników pianino Yamaha Clavinova CLP-230), podkłady muzyczne
wyłącznie na płytach AUDIO CD. Eliminacje odbywają się przy świetle białym.
W przypadku wątpliwości technicznych prosimy o kontakt z Sylwestrem Rabendą
tel. (33) 8233156.
Zespoły obowiązuje krótki czas przygotowania do występu (montaż i demontaż na scenie).
W dniach trwania Przeglądu nie ma możliwości przeprowadzania próby. Istnieje możliwość
zapoznania się z warunkami występu w dniach poprzedzających Przegląd po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu /kontakt Marek Tomczyszyn/ - bez przeprowadzenia pełnych prób.
Postanowienia końcowe:
Występy oceniać będzie Komisja Artystyczna powołana przez organizatora. Po
występach instruktorzy mają prawo do kontaktu z jurorami, do skorzystania z uwag i wskazówek
merytorycznych.
Nagrodzone zespoły otrzymają nagrody i honorowe dyplomy.
Zespoły nagrodzone będą miały prawo uczestnictwa w imprezach o zasięgu wojewódzkim, i tak:

teatry dziecięce - kwalifikacja do XXXI Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży “Bajdurek”
w Nowym Sączu.


zespoły wokalne i taneczne – kwalifikacja do XXIX Małopolskiego Festiwalu Form
Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski 2016”
Zapraszamy do udziału w Przeglądzie!

