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      “O Księżyc Twardowskiego”

Przegląd Poezji Recytowanej i Śpiewanej

          Osób Niepełnosprawnych


ORGANIZATOR:
Warsztat Terapii Zajęciowej w Biszczy
Fundacja na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy Otwórzmy Swoje Serca w Zamościu

PATRONAT HONOROWY:
1. Sekretarz Stanu Pełnomocnik Rządu d.s. Osób Niepełnosprawnych Jarosław Duda
2. Ekscelencja biskup zamojsko-lubaczowski dr Wacław Depo
3. Genowefa Tokarska Wojewoda Lubelski
4. Krzysztof Grabczuk Marszałek Województwa Lubelskiego
5. Starosta biłgorajski Marek Onyszkiewicz

SPONSORZY I DARCZYŃCY:
Senat Rzeczpospolitej Polskiej
WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń i Asekuracji S.A.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska KRASNYSTAW
PKO BP o/Lublin
Zakłady Dziewiarskie MEWA S.A.
PGE Zamojska Korporacja Energetyczna
Gmina Biszcza
Gmina Księżpol
Gmina Biłgoraj 
Gmina Potok Górny

MIEJSCE KONKURSU:
Warsztat Terapii Zajęciowej w Biszczy;
Samorządowy Zespół Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy
23-425 Biszcza

CEL IMPREZY :
● propagowanie poezji śpiewanej i poezji autorstwa ks. Jana Twardowskiego, Jana Pawła II oraz własnej,
● wyszukiwanie i promocja młodych talentów w dziedzinie poezji i poezji śpiewanej,
● budowanie więzi artystycznych i poczucia tworzenia,
● ukazanie i konfrontacja dokonań twórczych.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PRZEGLĄDU
● przegląd ma charakter amatorski, jego uczestnikami mogą być grupy oraz wykonawcy indywidualni reprezentujący placówki kształcące osoby niepełnosprawne,
● wykonawca przygotowuje jeden wiersz lub wiersz w formie piosenki z repertuaru
ks. Jana Twardowskiego, Jana Pawła II lub innego polskiego poety, mile widziana twórczość własna,
● wykonawca może mieć przygotowane dwa utwory, przy czym drugi do prezentacji pokonkursowej,
● do przeglądu dopuszczeni zostaną wykonawcy z akompaniamentem lub podkładem muzycznym,
● organizatorzy, po uzgodnieniu wymagań technicznych, zapewnią wykonawcom odpowiednie warunki oraz środki techniczne do prezentacji utworów,
● jednostka reprezentowana może zgłosić wykonawców w obu kategoriach: recytacja, poezja śpiewana,
● organizator nie pokrywa kosztów przejazdu i noclegu,
● organizator zapewnia poczęstunek (posiłek).

WARUNKI UCZESTNICTWA
● w przeglądzie mogą wziąć udział wszyscy, którzy do 10 września 2010 r. dostarczą swoje
zgłoszenia na adres: Warsztat Terapii Zajęciowej w Biszczy, Biszcza 228, 23-425 Biszcza, tel/fax: 084 6856159, e-mail: wtz.biszcza@o2.pl
● właściwy termin przeglądu wraz z występami wykonawców to 10 październik 2010r.,
● każda karta zgłoszeniowa powinna zawierać: nazwę i adres placówki, wybraną kategorię, imię i nazwisko wykonawcy, opisany repertuar, ewentualne osiągnięcia, zainteresowania wykonawcy, imię i nazwisko prowadzącego, zapotrzebowanie techniczne i inne uwagi,
● uczestnicy poprzedniej edycji przeglądu nie mogą prezentować utworów z którymi występowali w poprzednich edycjach przeglądu.*

OCENA PRZEGLĄDU
● występy wykonawców oceniać będzie Jury powołane przez organizatora,
● występy oceniane będą w dwóch kategoriach: recytacja, poezja śpiewana,
● wszystkim wykonawcom Jury przyzna nagrody rzeczowe,
● poszczególne występy zostaną omówione w gronie Jury i opiekunów prowadzących,
● publiczność może wyróżnić jeden z występów
.
HARMONOGRAM DNIA
8.00– 9.00 		Próby mikrofonowe.
9.00-10.00		Msza Św. celebrowana przez Ekscelencję ks. bpa. dr Wacława Depo
10.20 – 13.30 		Przesłuchania konkursowe.
13.30 – 14.00		Obiad.
14.00 – 14.30 		Omówienie występów.
			Recital poezji śpiewanej.
	14.30 			Podsumowanie konkursu.

TEMAT PRZEWODNI:
„Człowiek jest wielki”

Serdecznie zapraszamy !
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Warsztat Terapii Zajęciowej w Biszczy
Biszcza 228, 23-425 Biszcza
tel/fax: 084 6856159
www.wtzbiszcza.pl




- impreza odbywać się będzie cyklicznie

