A produkciókkal kapcsolatos tudnivalók:
Egy felkészít – egy iskolából, tanfolyami csoportból vagy szakkörb l –
összesen maximum 4 produkcióval indulhat el az el válogatókon.
Az egyes kategóriákra kiírt létszám-, életkor és m%sorid korlátok
túllépése a versenyb l való kizárást vonja magával.
Azokat a zenei anyagokat, melyek kísér zeneként szolgálnak, produkciónként - külön CD-re, vagy kazettára kell játszani.
Minden produkcióhoz külön jelentkezési lapot kérünk - olvashatóan -
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kitölteni.
A kistérségi válogatókból a dönt be kategóriánként és helyszínenként két-két
produkció juttatható tovább. A zs%ri - megfelel min ség% produkció hiányában a kategóriák közötti felosztás jogát magának tartja meg, mely ellen fellebbezni
nem lehet.

GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI
M'VÉSZETI SZEMLE

A rendezvények után a szakért zs%ri értékelést, igény szerint szaktanácsadást tart.
A m%vészeti szemlére nevez k jelentkezési lapjait 2008. március 7-ig kérjük
intézményünkhöz eljuttatni.
Postai

úton:

VERSEGHY

FERENC

MEGYEI

KÖNYVTÁR

ÉS

M*VEL,DÉSI INTÉZET (Bukor Irén), 5001 Szolnok Pf: 139.
E-mailen: bukor@vfmk.hu; személyesen: Kossuth tér 2.
A jelentkezési lapok a http://muvelodes.vfmk.hu honlapról is letölthetFek.
A m%vészeti szemlével kapcsolatos b vebb információ az 56-510-123-as
telefonszámon kérhet .
Minden érdekl d t szeretettel fogadunk. A versenyhez sikeres felkészülést és
eredményes szereplést kívánunk.
A rendezvénysorozatot
Kollégiuma támogatja.

a

Nemzeti

Kulturális

Alap

KözmHvelFdési

RENDEZVÉNYSOROZAT

FELHÍVÁS

VERSENYKATEGÓRIÁK
1.

Vokális zene
Népdal, m dal, folk, opera, pop, rock, dzsessz, sanzon, táncdal, operett,
musical
Részt vehetnek: szólisták, duók, triók, kisegyüttesek
Maximális létszám kisegyüttesek esetén: 12 f.
M sorid : maximum 5 perc

2.

Hangszeres zene
Klasszikus és kortárszene, népzene, népzene, folkmuzsika, históriás
dallamok, dzsessz
M sorid : maximum 5 perc
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3.

Vers-, próza-, mesemondás, énekelt vers
Részt vehetnek: egyéni el.adók (énekelt versnél zenekísérettel)
M sorid : maximum 5 perc

Intézetünk, mint minden évben újra útjára indít egy olyan rendezvénysorozatot,
ahol a figyelem középpontjába a gyermek és ifjúsági korosztály tehetsége és
m vészi nevelése kerül.

4.

A JÁSZKUN VILÁG Gyermek és Ifjúsági M vészeti Szemle meghirdetésével
biztosítani kívánjuk a 10-18 éves korosztály több m vészeti ágban történ.
versenyszer
megmérettetését, a bemutatókon résztvev.knek pedig az
élményszerzés lehet.ségét.

Néptánc
Részt vehetnek: szólisták, duók, 3-24 tagú együttesek
M sorid : maximum 3 perc, együtteseknél 6 perc

5.

Tánc
történelmi tánc, karaktertánc (ír-tánc, zsidó tánc, kán-kán) társastánc,
versenytánc (standard- latin), divattánc (majorett, hip-hop, twirlind,
break, salsa, mambó, electric-boogie, rock and roll, clip-dance, showtánc, diszkótánc, boogie woogie, argentin tangó), modern tánc (kortárs
balett, jazz-balett), pantomim
Részt vehetnek: szólisták, duók, együttesek
M sorid : maximum 3 perc, együtteseknél 4 perc

6.

Egyéb
Cirkuszi és varietészámok, paródiák, bábjáték stb.
Részt vehetnek: szólisták, duók, triók, kisegyüttesek
M sorid : maximum 5-8 perc

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
VERSEGHY FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS
M VEL DÉSI INTÉZET
MEGHIRDETI A
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A Reneszánsz Év jegyében szívesen látnánk – az ehhez a korhoz kapcsolódó –
produkciókat is.
A kistérségi el válogatók id pontjai, helyszínei:
március 29.

10 óra Kisújszállás, Városi M>vel?dési és Ifjúsági Központ

április 5.

10 óra Cibakháza, M>vel?dési Ház

április 12.

10 óra Jászapáti, Városi Könyvtár és M>vel?dési Központ
Dönt :

április 26.

9 óra

Martf6, Városi M6vel dési Központ és Könyvtár

Kérjük, hogy színjátékos produkcióikkal a fegyverneki
Gyermekszínjátszó Találkozóra nevezzenek, melynek id pontja 2008.
március 28.

