- propozice -

Kalusův chodníček a Wolkrův Prostějov
Termín: 6. 3. 2018
Místo: Divadelní sál ve 2. patře ASTRA, CVČ. Martinská čtvrť 1159, Frenštát p. R.
Čas: 13:30 prezentace účastníků
14:00 – přibližně 16:30 recitace
2 soutěže v jeden den. Kalusův chodníček je recitační soutěž určená pro žáky 2. – 9.
tříd ZŠ + příslušné třídy víceletých gymnázií a Wolkrův Prostějov je pro studenty SŠ a
starší bez horního věkového omezení.

- žáci ZŠ 2. – 9. tříd –

Kalusův chodníček
okrskové kolo s možností postupu do kola okresního v Novém Jičíně, dále pak do
krajského kola a do celorepublikového kola Dětské scény.
Věkové kategorie
1. kategorie: 2. a 3. třídy ZŠ
2. kategorie: 4. a 5. třídy ZŠ
3. kategorie: 6. a 7. třídy ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií
4. kategorie: 8. a 9. třídy ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií
Soutěžní texty
Sólisté 1. a 2. kategorie se hlásí na přehlídku pouze s jedním textem.
Sólisté 3. a 4. kategorie mají připraveny texty dva.
Délka vystoupení by měla být úměrná věku a schopnostem recitátora, maximálně ale
5 minut u 1. a 2. kategorie a 7 minut u 3. a 4. kategorie pro jeden text (poezii či prózu).
Vzhledem k ryze interpretační povaze přehlídky není vhodné, aby recitátor vystupoval
se svým vlastním (autorským) textem. Na přehlídce vystupují přednašeči výhradně s
texty, s nimiž byli vybráni lektorským sborem nižšího postupového kola. Recitátor
nesmí na přehlídce vystupovat se stejným textem jako v předchozím roce.

Kritéria hodnocení
Mezi hlavní kritéria hodnocení a výběru recitátorů do vyšších kol patří zejména:
- přirozenost dětského projevu a vybavenost recitátora,
- umělecká hodnota textu, přiměřená interpretační úrovni dítěte,
- schopnost uchopit text a tvořivě ho interpretovat,
- celková úroveň a kultura projevu.
Do okrskového kola může škola přihlásit 2 recitátory z každé kategorie. V případě
velmi vyrovnaných výkonů se výjimečně může počet postupujících navýšit. Škola
posílá jednu společnou přihlášku.
A stejně tak do okresního kola mohou z našeho okrskového kola postoupit z každé
kategorie 2 recitátoři.
Případné okresní kolo proběhne v týdnu 26. – 30. 3. 2018 v Novém Jičíně.
Garant okrskového kola: Bc. Jan Hilšer (hilser@astrafren.cz; 736 480 464)

- studenti SŠ a starší –

Wolkrův Prostějov
Okresní kolo s možností postupu do krajského kola v Karviné, poté do celostátního.
Věkové kategorie
1. kategorie: od ukončení 9. třídy ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého
gymnázia do 18 let
2. kategorie: od 18 let (recitátoři, kteří do 1. 6. 2018 dovrší 18 let) do 21 let
3. kategorie: od 22 let (recitátoři, kteří do 1. 6. 2018 dovrší 22 let) a více (horní
věková hranice není stanovena)
Soutěžní texty
Text z poezie nebo prózy české či světové literatury může mít formu uceleného textu,
úryvku či montáže. Není vhodné použít divadelní text. Doporučujeme, aby interpretace
textu nepřesáhla osm minut.

Na frenštátské okresní kolo si recitátor připraví 1 text. V případě postupu do krajského
kola, doplní ještě druhý text. Počet přihlášených není omezen – za každého účastníka
se vyplňuje přihláška zvlášť.
Soutěžní text psaný na počítači nebo na stroji je nutné připojit k přihlášce na
nelinkovaném bílém papíru formátu A4. Prosíme, aby byl text odevzdán v tomto
formátu:
- vlevo nahoře – jméno a příjmení interpreta
- uprostřed 1. text nebo 2. text
- napravo nahoře – věková kategorie.
Krajské kolo se uskuteční 24. – 25. 3. v Karviné. Toto kolo není pouhá soutěž, ale
spíše víkendový festival s programem, workshopy apod.
Garant okresního kola: Bc. Jan Hilšer (hilser@astrafren.cz; 736 480 464)

- co je dobré vědět -

Společné informace
Obě soutěže se uskuteční v jeden den. Začneme soutěží Kalusův chodníček a
následovat bude Wolkrův Prostějov. Přihlášky, které jsou součástí e-mailu, který
dostáváte, jsou pro každou soutěž zvlášť.
Pro soutěž Kalusův chodníček vyplňuje škola 1 přihlášku, kde uvede všechny
účastníky. Do soutěže Wolkrův Prostějov se hlásí účastníci zvlášť.
Přihlášky je možno přinést do ASTRY, zaslat poštou, poslat naskenované e-mailem
nebo poslat e-mailem bez podpisu a podepsat až na místě.
Adresa pro zasílání přihlášek:
Jan Hilšer
ASTRA, centrum volného času
Martinská čtvrť 1159
744 01 Frenštát p. R.
V případě dotazů kontaktujte Jana Hilšera (hilser@astrafren.cz; 736 480 464).

