Dům dětí a mládeže Rumburk
www.ddmrumburk.cz; e-mail: estetika@ddmrumburk.cz; tel. 412 332 436

Dětská scéna 2019
Přehlídka dětských sólových recitátorů /48. ročník/
I v letošním roce je možné se přihlásit na recitační přehlídku jednotlivců
vyhlášenou MŠMT ČR a MK ČR.

Školní kola proběhnou do: 17. 2. 2019
V letošním školním roce jsme zřídili i nultou kategorii pro žáky 1. ročníků ZŠ.
Tato kategorie ale končí na úrovni oblastního kola.
Přihlášky do městského kola se jmény 2 nejlepších postupujících jednotlivců z každé kategorie spolu s 1x
namnoženým přednášeným textem zašlou organizátoři školních kol do příslušného domu dětí a mládeže:

do pondělí 25. 2. 2019

DDM Rumburk
U stadionu 1133
40801, Rumburk
e- mail: estetika@ddmrumburk.cz
tel. č.: 412 332 436
Zodp. osoba: Martina Kolárová
Na přihlášky odeslané po tomto termínu nebude brán zřetel!

Dozor nad žáky zajišťuje vysílající škola, popř. zákonný zástupce žáka.
Pracovníci pověřeni dozorem nad žáky zabezpečují dozor pod celou dobu účasti a pohybu žáka
v místě konání přehlídky. S sebou přezůvky, pití a svačinu.

Městské kolo proběhne v úterý 5. 3. 2019 ve 14.00 hod. v DDM Rumburk
DDM bude pro účastníky otevřen od 13.00 hod. Prezence bude probíhat od 13.30 hod.
Z městského kola doporučí porota na postup do oblastního kola 2 recitátory z každé kategorie.
Účastníci městského kola při prezenci odevzdají pro porotu 1x namnožený přednášený text.
Výsledkovou listinu DDM zveřejní na www.ddmrumburk.cz a rozešle na všechny zúčastněné školy.
Jednotlivci, kteří se nezúčastní městského kola, nemohou soutěžit v kole oblastním.
Sólisté 0., 1. a 2. kat. si připraví jeden text.
Sólisté 3. a 4. kat. si připraví dva texty.
Délka vystoupení by měla být úměrná věku a schopnostem recitátora, maximálně ale 5 minut
u kategorie 0., 1. a 2. a 7 minut u 3. a 4. kategorie.

Oblastní kolo V Děčíně je naplánováno na 13. 3. 2019 od 9.00 hodin.
Podrobné informace k oblastnímu kolu obdrží postupující z městského kola společně s přihláškou.
Naleznete je na www.ddmrumburk.cz.
Propozice naleznete zde:
www.nipos-mk.cz

