
XVIII Ogólnopolski Festiwal Teatru, Piosenki, Tańca  

„Kwiecień-Plecień”  DNI TEATRU 
 

● Zapraszamy teatry dziecięce (przedszkola, szkoły 

podstawowe) i młodzieżowe  (gimnazja, szkoły 

ponadgimnazjalne). 

● Festiwal odbędzie się 25 kwietnia 2013 r. - teatry  

   młodzieżowe, 26 kwietnia 2013 r.– teatry dziecięce, 

   (czwartek, piątek od godz:10:00).  

● Każdy teatr prezentuje jeden lub dwa spektakle w  

   dowolnej formie teatralnej. 

● Czas montażu scenografii i przygotowania teatru  

    na scenie do 15 minut. 

● W przerwach między spektaklami zapraszamy  

   instruktorów  na rozmowy z Jurorami.  

● Organizatorzy wprowadzają przyjemny  

   obowiązek wzajemnego oglądania spektakli w swoich   

   grupach wiekowych i udziału w warsztatach  

   teatralnych. 

● Istnieje możliwość noclegu w salach CKiSz we  

   własnych śpiworach i rezerwacji obiadów. 

● Organizatorzy zapewniają  sprzęt do odtwarzania  

   CD, oświetlenie, parawany teatralne, dwie sceny. 

● Profesjonalne Jury powołane przez organizatora  

   Festiwalu oceniać będzie: dobór repertuaru, kulturę  

   żywego słowa, ruch sceniczny, scenografię, 

   ogólny wyraz artystyczny.  

● Przyznawane będą  wyróżnienia oraz nagroda  

   Grand Prix Złota Maska. 

● O podziale nagród decyduje Jury, a organizator nie  

   przewiduje procedur odwoławczych. 

● Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest    

   uiszczenie opłaty w wysokości 20zł od grupy. 

● Uczestnicy przyjeżdżają na koszt  instytucji 

   delegującej. 

● Karty zgłoszenia prosimy wypełniać pismem  

   drukowanym. 

● Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 10.04.2013r. 

na adres: Centrum Kultury i Sztuki,  

09-200 Sierpc, 

ul. Piastowska 39, tel:024 275 24 93 

e-mail: sekretariat@ckisz.sierpc.pl , www.ckisz.sierpc.pl 

● W przypadku rezygnacji z udziału w Festiwalu  

    uczestnicy  powinni  poinformować organizatorów.  

XVIII Ogólnopolski Festiwal Teatru, Piosenki, Tańca  

„Kwiecień-Plecień” - DZIEŃ PIOSENKI  

 

Głównym przesłaniem Festiwalu  jest popularyzacja 

śpiewania oraz promocja młodych talentów. 

● W festiwalu mogą wziąć udział soliści, grupy wokalne (max   

   do 8 osób) w 3 kategoriach wiekowych: 

   - kat.I,  7-12 lat 

   - kat.II,  13-15 lat 

   - kat.III, 16-18 lat 

● Festiwal odbędzie się 27 kwietnia 2013r. 

   (sobota od godz:10:00). 

● Każdy wykonawca prezentuje jeden utwór, drugi na  

   życzenie Jury. 

● Akompaniament stanowić mogą: profesjonalne podkłady  

   muzyczne na CD lub akompaniament własny. 

● Zgłoszone utwory wykonywane są w j.polskim 

● Organizatorzy zapewniają aparaturę mikrofonową i sprzęt  

    do odtwarzania CD . 

● Profesjonalne jury powołane przez organizatora Festiwalu  

    oceniać będzie: walory głosowe , właściwy dobór repertuaru 

   do wieku , interpretację , muzykalność , ogólny wyraz  

   artystyczny. 

● Przyznawane będą wyróżnienia w 3 kategoriach wiekowych  

   oraz nagroda Grand Prix Złota Nutka. 

● O podziale nagród decyduje Jury, a organizator nie  

   przewiduje procedur odwoławczych. 

● Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest  uiszczenie opłaty  

   w wysokości 20zł od grupy, solisty. 

● Uczestnicy przyjeżdżają na koszt  instytucji delegującej. 

● Do udziału w Festiwalu instytucja  możne zgłosić  

   jednego uczestnika w poszczególnych kategoriach  

  wiekowych. 

● Karty zgłoszenia prosimy wypełniać pismem  

   drukowanym. 

● Zgłoszenia  należy nadsyłać do dnia 10.04.2013r.   

na   adres: Centrum Kultury i Sztuki, 

09-200 Sierpc, ul. Piastowska 39, tel:024 275 24 93 

e-mail: sekretariat@ckisz.sierpc.pl , www.ckisz.sierpc.pl 

● W przypadku rezygnacji z udziału w Festiwalu  

  uczestnicy  powinni  poinformować organizatorów.  

● Przewodniczący jury Jan Wojdak przyznaje 1-2 nagrody 

w formie kwalifikacji do finału  XIV Ogólnopolskiego 

Festiwalu Dzieci i Młodzieży „Tęczowe Piosenki Jana 

Wojdaka” w Krakowie.  Koszt udziału  w Festiwalu ponosi 

laureat. 

XVIII Ogólnopolski Festiwal Teatru, Piosenki, Tańca  

„Kwiecień-Plecień”- DZIEŃ TAŃCA  

 
● Zapraszamy  zespoły, grupy taneczne, które 

   prezentują różne formy tańca, poza tańcem  

   ludowym i formacjami cheerleaders. 

● Festiwal odbędzie się 28 kwietnia 2013r. 

  (niedziela od godz:10:00).  

● Wiek uczestników od 7 do 18 lat 

    - kat.I,  7-12 lat, 

    -  kat.II,  13-15 lat, 

    - kat.III, 16-18 lat. 

● Każdy wykonawca prezentuje dwa lub trzy  

   układy taneczne. Maksymalny czas trwania jednej   

   prezentacji  do 4 min. 

● Profesjonalne jury powołane przez organizatora Festiwalu  

    oceniać będzie: choreografię i technikę tańca, 

    dobór kostiumów i muzyki, pomysłowość, ogólny wyraz  

    artystyczny. 

● Przyznawane będą wyróżnienia w 3 kategoriach wiekowych  

   oraz nagroda Grand Prix Złoty Piruecik. 

● O podziale nagród decyduje Jury, a organizator nie  

   przewiduje procedur odwoławczych. 

● Organizatorzy zapewniają  aparaturę oświetleniową i sprzęt    

    do odtwarzania CD . 

● Uczestnicy posiadają własną muzykę nagraną w  

    formacie audio na płycie CD. 

● Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest    

   uiszczenie opłaty w wysokości 20zł od zespołu. 

● Uczestnicy przyjeżdżają na koszt  instytucji 

   delegującej. 

● Każdy uczestnik powinien posiadać legitymację  

   szkolną. 

● Dla instruktorów proponujemy rozmowy z Jurorami. 

● Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 10.04.2013r.  .  

na adres: Centrum Kultury i Sztuki,  

09-200 Sierpc, 

ul. Piastowska 39, tel:024 275 24 93 

e-mail: sekretariat@ckisz.sierpc.pl , www.ckisz.sierpc.pl 

 

● Karty zgłoszenia prosimy wypełniać pismem  

  drukowanym. 

● W przypadku rezygnacji   z udziału w Festiwalu  

   uczestnicy powinni poinformować organizatorów.  
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