Regulamin
konkursu choreograficznego
STREFA TAŃCA 2017
Organizator:
Miejski Dom Kultury - Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej
1. Cel konkursu:
– promowanie kreatywności i postaw twórczych,
– popularyzacja różnorodnych form tanecznych we własnych opracowaniach
choreograficznych.
2. Konkurs jest imprezą otwartą, przeznaczoną dla osób tworzących własne choreografie
w zakresie tańca współczesnego i modern jazzu.
Organizator wyróżnia następujące kategorie choreograficzne:
a) amatorzy,
b) studenci szkół tanecznych i instruktorzy
O ostatecznym przydziale do danej kategorii decyduje organizator i/lub jury.
3. Uczestnik konkursu przygotowuje jedną choreografię do 5 minut.
4. Twórca choreografii może być też odtwórcą.
5. Autorzy choreografii będą oceniani w poszczególnych kategoriach wiekowych:
12 – 15 lat,
16 – 19 lat
i ponad 20 lat.
6. Uczestnik konkursu przygotowuje układ choreograficzny w kategorii:
solo,
duet,
mały zespół (3 – 9 osób).
7. Oceny choreografii dokonuje komisja artystyczna wg następujących kryteriów:
– oryginalność rozwiązywania struktur ruchowych,
– oryginalność rozwiązań kompozycyjnych,
– stosowność doboru ścieżki dźwiękowej do choreografii,
– ciekawy dobór tematu choreografii.

8. Jury przyznaje nagrody i wyróżnienia twórcom choreografii, nie występującym.
9. Miejsce prezentacji:
Sala widowiskowa Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej, ul. Słowackiego 17,
scena o wymiarach: 6,6 m x 8,6 m (kieszenie boczne 1,8 m).
10. Termin imprezy: sobota 20 maja 2017 r. od godz. 10.00.
Rejestracja uczestników w godz. 08:30-09:45.
Próby sceny możliwe w godzinach 09:00-09:45
11. Za każdą prezentację obowiązuje wpisowe w wysokości:
a) 20 zł – solo;
b)40 zł – duety;
c)60 zł – zespoły.
Opłatę należy przelać do 11 maja 2017 roku na konto
Miejskiego Domu Kultury, ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała
Pekao SA 0/B-B 42 1240 4142 1111 0000 4826 4349,
w tytule prosimy podać „Strefa tańca oraz imię i nazwisko uczestnika”
12. Kartę zgłoszenia prosimy wypełnić czytelnie i nadesłać do 11 maja 2017 roku na adres
mailowy: kubiszowka@vp.pl lub złożyć osobiście w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz przy ul.
Słowackiego 17 w Bielsku-Białej.
Dla każdej choreografii należy wypełnić osobną kartę zgłoszenia.
13. Podkłady muzyczne należy dostarczyć opisane (zespół, choreografia) na nośniku CD
w formacie mp3 w dniu konkursu.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach.
15. W związku z ograniczoną liczbą zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo do
wstrzymania przyjmowania zgłoszeń przed terminem.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie konkursu.
17. Uczestnicy zobowiązani się do uczestnictwa w całości prezentacji.

