
  
Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzie ży 

Najciekawsze prezentacje teatralne eliminacji powiatowych 
zostaną zakwalifikowane do XXVII  Festiwalu Teatrów Dzieci i  
Młodzieży „Bajdurek”  w Nowym Sączu ( czerwiec 2012 r.).

Zgłoszenia

Ostateczny termin zgłoszeń do przeglądu (na kartach uczestnictwa) 
upływa w dniu  10  maja  2012  r.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany daty i godziny 
przeglądu w zależności od ilości zgłoszeń.

Koncert   finałowy

IX  Powiatowego Przeglądu Dorobku Artystycznego Szkół 
Podstawowych i Gimnazjów odbędzie się
29 maja 2012   r.( wtorek) - godz. 1100   - sala widowiskowa 
============================                         MOKiS

          Nagrody

Organizatorzy przewidują dla laureatów nagrody i dyplomy, 
których fundatorem jest Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miasta

            i Gminy Myślenice.

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu
ul. J. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice
tel / fax: (12) 272-15-11
e-mail: mokis.art@gmail.com
www.mokis.myslenice.pl

Myślenicki Ośrodek Kultury  I  Sportu

 

IX
POWIATOWY PRZEGLĄD 

DOROBKU ARTYSTYCZNEGO
     SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 I GIMNAZJÓW

   MYŚLENICE
  14  i  21  MAJA  2012



Myślenice 
14  i 21 maja 2012 r.

Organizatorzy:

o Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu
o Starostwo Powiatowe w Myślenicach, 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
o Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach
o Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” 

w Nowym Sączu

Wstęp

      Tworzenie wspólnie z dziećmi i młodzieżą, wypowiadanie się w 
formach artystycznych – poprzez teatr, muzykę i taniec  – służy kształceniu 
wszechstronnej osobowości młodego człowieka, stwarza mu możliwości 
samorealizacji.

Odkrycie własnego potencjału twórczego, ujawnienie swoich 
talentów daje sporo satysfakcji, prawdziwej zaś dostarcza wówczas, 
jeśli dzieci i młodzież mogą się zaprezentować, pokazać własną, 
niepowtarzalną sztukę i czerpać inspirację z dokonań innych. Takie jest 
pragnienie i przywilej twórcy.

Powiatowy Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych 
i Gimnazjów w roku 2012 dla środowisk i grup pracy artystycznej w 
szkołach otwiera kolejną możliwość pokazania ich osiągnięć na tle 
szerokiego forum powiatu myślenickiego.

    

                Regulamin
 IX  Powiatowego Przeglądu Dorobku

Artystycznego Szkół Podstawowych i Gimnazjów
Myślenice 2012

Cele przegl ądu:

            Prezentacja osiągnięć artystycznych szkół  podst.  i  gimnazjów,
•••• Umożliwienie dzieciom i młodzieży konfrontacji własnych 

osiągnięć z osiągnięciami kolegów,
•••• Doskonalenie pracy artystycznej zespołów szkolnych,
•••• Wymiana doświadczeń nauczycieli pracujących ze szkolnymi 

zespołami dzieci i młodzieży

Formy uczestnictwa:

��MUZYKA  –  soliści, zespoły - wokalne, wokalno-
instrumentalne, instrumentalne, chóry, rozśpiewane klasy. 
(czas prezentacji max 10 min)

��TANIEC  –  towarzyski, nowoczesny, balet klasyczny i inne 
zespołowe formy
(czas prezentacji max 10 min)

��TEATR  –  żywy plan, teatrzyk lalkowy i inne
(czas prezentacji max 20 min) – konsekwencją przedłużenia

��czasu będzie przerwanie spektaklu

Przebieg przegl ądu:
           Formy teatralne – 14 maja 2012 r. (poniedziałek)

godz. 900 – szkoły podstawowe
godz. 1300 – gimnazja

            Formy muzyczne i taneczne  –   21 maja 2012 r. 
godz. 900 – szkoły podstawowe                       (poniedziałek)
godz. 1300 – gimnazja

            


