Čaro slova
- 51. ročník krajského festivalu umeleckého prednesu ţien v Galante Naša Vansovej Lomnička

PROPOZÍCIE
Festival umeleckého prednesu ţien Naša Vansovej Lomnička je postupová súťaţná
prehliadka . Začala sa organizovať v roku 1967 v regióne Stará Ľubovňa na počesť
spisovateľky a poprednej osobnosti ţenského hnutia Terézie Vansovej, ktorá istý čas
ţila a tvorila v obci Lomnička pri Starej Ľubovni.

VYHLASOVATELIA :
Ľubovnianske osvetové stredisko
Prešovský samosprávny kraj
Mesto Stará Ľubovňa
SPOLUORGANIZÁTORI :
Inštitúcie a organizácie, ktoré sa organizačne a finančne podieľajú na fungovaní
festivalu.
CIEĽ :
- Podporovať rozvoj umeleckého prednesu ţien a realizácie ţien v tejto oblasti
- Konfrontácia úrovne prednesov
- Slovom básnika a osobnosťou recitátorky pôsobiť na poslucháča, stimulovať ho
k dialógu
OBSAHOVÉ ZAMERANIE :
- Nie je určené, výber textu je vecou vlastného rozhodnutia recitátorky
- Zvlášť bude hodnotená objavnosť textov a úroveň umeleckého prednesu
- Text by nemal byť uţ interpretovaný na inej recitačnej súťaţi
PODMIENKY ÚČASTI :
- Do súťaţnej prehliadky sa môţe zapojiť recitátorka, ktorá dosiahla vek 17 rokov
- Horná hranica nie je obmedzená
- Okrem prednesu v slovenskom jazyku je vítaný aj inojazyčný prednes v jazyku
národností ţijúcich na území SR

KATEGÓRIE :
Poézia ( max. 6 minút )
Próza ( max. 8 minút )
POSTUPOVÝ KĽÚČ :
Celoslovenskému kolu predchádzajú výberové ( krajské ) kolá. Z krajského kola do
celoslovenského postupujú 4 recitátorky ( spravidla 2 z poézie, 2 z prózy ).
V celoslovenskom kole sa podľa počtu recitátoriek môţu obe kategórie členiť na : do
35 rokov a nad 35 rokov.
Celoslovenské kolo sa uskutoční 12. - 13. 10. 2018 v Starej Ľubovni.
PRE TRNAVSKÝ KRAJ:
ORGANIZÁTOR: Galantské osvetové stredisko
GARANT SÚŤAŢE: Anna Pokorná, Spojená škola, Školská 1087, 925 21
Sládkovičovo, tel. 031 784 2069, e- mail: rozslnieckovana@gmail.com
TERMÍN A MIESTO KONANIA KRAJSKÉHO KOLA:
kaštieľ v Galante

21. 9. 2018

Renesančný

V prípade Vášho záujmu pošlite prosím záväznú prihlášku spolu s textom
poštou na adresu: Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71 924 01
Galanta, alebo e-mailom na: osveta_galanta1@zupa-tt.sk najneskôr do 7. 9. 2018.
Krajské kolo súťaže finančne zabezpečí : Galantské osvetové stredisko
Cestovné si hradia účastníčky.

Záväzná prihláška
na festival umeleckého prednesu žien

ČARO SLOVA
(Naša Vansovej Lomnička 2018)

Meno, priezvisko, titul : .............................................................................................
Dátum narodenia : .....................................................................................................
Bydlisko ( PSČ, mesto,ulica, č.d.):............................................................................
Okres :...........................................................Kraj : ....................................................
Tel.číslo : ......................................................e-mail : .................................................

Kategória :

-

poézia

-

próza

Autor textu : ................................................................................................................
Názov textu : ...............................................................................................................

Dátum : ................................................. Podpis recitátorky: ....................................

