Miejsce konkursu:
Dom Kultury „502”
ul. Gorkiego 18
92-525 Łódź
Tel. 0-42 673 35 99

ZŁOTA MASKA 2018

Nauczyciele SP 23 w Łodzi

Lalka inspirowana treścią sztuki

Magdalena Brodowska

z Teatru Arlekin w Łodzi

Marzena Krupska

Impreza przeznaczona jest dla uczniów klas 0–VII .

2.

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach :
I. kategoria plastyczna
Temat : LALKA INSPIROWANA TREŚCIĄ SZTUKI Z TEATRU ARLEKIN
Konkurs polega na wykonaniu lalki teatralnej dowolną techniką plastyczną zgodnie
z podanym tematem – bohaterowie spektakli teatralnych.
II. kategoria teatralna - ZŁOTA MASKA 2018
Każdy zespół prezentuje przedstawienie, w którym zastosowane zostały elementy
techniki animacji, lalki lub maski.
Kategorie plastyczna i teatralna nie są od siebie zależne.

3.

Czas trwania imprezy:
– prace plastyczne wraz z wypełnioną kartą konkursową należy nadsyłać do 16 kwietnia
2018 r. do SP 23 90-707 Łódź, ul Gdańska 16 (sekretariat).
– karty zgłoszeń do konkursu teatralnego należy nadsyłać mailowo na adres:
zlotamaska-sp23@wp.pl do dnia 10 kwietnia 2018 r.
– Lalkowe Spotkania Teatralne odbywać się będą w dniach 25-26 kwietnia 2018 r.
TERMINY I GODZINA PREZENTACJI ZOSTANĄ PODANE MAILOWO (na adres
podany w zgłoszeniu).
– Zakończenie konkursu dla zespołów teatralnych i laureatów konkursu plastycznego
odbędzie się 14 maja 2018 r.

4.

Organizatorzy zapewniają:
scenę, oświetlenie, pomieszczenie z przeznaczeniem na garderobę, parawany
do zawieszania dekoracji, odtwarzacz CD / MP3 oraz dobrą zabawę .

5.

Przedstawienia oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych kl. 0-III i IV-VII
przez jury powołane przez organizatora.
Przy ocenie prac plastycznych będzie brana pod uwagę oryginalność , estetyka i
samodzielność, a w kategorii teatralnej umiejętności aktorskie dzieci, kreatywność
w przygotowaniu strojów i dekoracji, odpowiedni dobór i wykorzystanie lalek, dobór
repertuaru.

Zasięg terytorialny konkursu:
Przedszkola Miejskie z Łodzi,
Szkoły Podstawowe z Łodzi.

Organizatorzy konkursu:

1.

Cel naczelny:
Rozpowszechnianie koncepcji wychowania
młodego człowieka poprzez aktywne
uczestnictwo w kulturze, która obejmuje
literaturę, muzykę, plastykę i teatr.

REGULAMIN XV LALKOWYCH SPOTKAŃ TEATRALNYCH

6. Przewidywane nagrody:
– dyplomy dla wyróżnionych i nagrodzonych grup teatralnych i zespołów plastycznych,
– złote maski dla zwycięzców i symboliczne nagrody,
– podziękowania dla nauczycieli za udział w konkursie.
7.

Wystawę konkursowych lalek będzie można oglądać w dniu uroczystego wręczenia nagród —
14 maja 2018 r. w Domu Kultury „502” ul. Gorkiego 18 w Łodzi i w Teatrze Arlekin.

Aneta Czubak

Cele szczegółowe:
Poznanie różnych technik teatru lalek
oraz rozwijanie kultury żywego słowa
i wrażliwości artystycznej.
Propagowanie niekonwencjonalnych
pomysłów plastycznych związanych
z wykonaniem lalki.
Umożliwienie bliskiego i naturalnego
kontaktu ze sztuką i stworzenie okazji bycia
bliżej siebie; radości oglądania, radości
przeżywania, radości tworzenia.

DANE KONTAKTOWE
Adres mailowy: zlotamaska-sp23@wp.pl
Strona internetowa SP 23:
www.sp23lodz.szkolnastrona.pl
DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA
Magdalena Brodowska tel. kom. 600 905 523
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