Ogólnopolski Konkurs Recytatorski!
Turniej Recytatorski, Turniej Poezji Śpiewanej,
Turniej Teatrów Jednego Aktora.
Zapraszamy do udziału młodzież licealną i dorosłych!
Głównym organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Kultury Teatralnej w Warszawie,
natomiast koordynatorem imprezy w regionie bydgoskim - Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy.
Etap miejski 63.OKR dla uczestników z Bydgoszczy oraz etap rejonowy
odbywać się będą łącznie w terminie 23-24-25 marca 2018 r. w Salonie Hoffman
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy (plac Kościeleckich 6).
Uczniowie mieszkający i uczący się w Bydgoszczy zgłaszają swój udział w
Konkursie poprzez złożenie KARTY ZGŁOSZENIA bezpośrednio w Kujawsko-Pomorskim
Centrum
Kultury
(pl.
Kościeleckich
6)
lub
drogą
elektroniczną:
barbara.sobotka@kpck.pl, w terminie
do 15 marca 2018r. Zainteresowani z
pozostałych miejscowości naszego regionu proszeni są o pierwszy kontakt z
istniejącymi tam domami kultury, gdzie zostaną zorganizowane etapy wstępne
Konkursu (w załączeniu wykaz placówek).
23 marca odbędzie się etap miejski Konkursu, a 24-25 marca-etap rejonowy.
W sobotę 24 marca zapraszamy wszystkich wykonawców do udziału w warsztatach!
Uczestnicy z regionu przyjeżdżają w sobotę 24 marca do godz. 11.00 do KujawskoPomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy /pl. Kościeleckich 6/, biorą udział w
warsztatach i wieczorem jadą do Bursy /ul. B. Głowackiego 37/ na kolację i nocleg.
Uwaga! Wykonawcy z regionu wpłacają akredytację w wysokości 70 zł.
/nocleg z kolacją i śniadaniem, dwa obiady, słodki poczęstunek/ na konto KPCK:
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. O/BYDGOSZCZ nr 68 1240 3493 1111 0000 4305 7874
do końca marca br. z zaznaczeniem, że wpłata dotyczy 63.OKR! Koszt akredytacji
pokrywa uczestnik lub instytucja delegująca /szkoła, dom kultury/.
Wpisowe uczestników z Bydgoszczy wynosi 5 zł. /słodki poczęstunek/. Wpłata na
miejscu imprezy.
Tymczasem prosimy wszystkich zainteresowanych o dokładne zapoznanie się z
Regulaminem Konkursu. Wersja szczegółowa oraz wzory kart zgłoszeń dostępne są
na naszej stronie internetowej: www.kpck.pl – Dział Artystyczny/TEATR/. Tam też
zamieszczać będziemy aktualności i bieżące komunikaty związane z Konkursem.
Koordynatorem imprezy jest gł. instruktor - Barbara Sobotka (Kujawsko-Pomorskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy, pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. 52 585-1501/03 wewn. 120, e-mail: barbara.sobotka@kpck.pl ).

