Stargard, dnia 28.10.2017r.

VIII Turniej Bajarza i Opowiadacza Legend
„Z baśniami przez świat”
W roku 2017 Turniej Bajarza i Opowiadacza Legend zostaje opatrzony
nową rozszerzoną formułą tematyczną.
Proponujemy wszystkim natchnionym niesamowitymi historiami z
przeszłości, aby zaczerpnęli z tradycji i kultury nie tylko polskiej, ale również ze
skarbnicy baśni i legend z innych stron świata.
Baśnie i legendy to magiczne bramy ku odległym, zamierzchłym
światom – to w nich zaklęta jest wiedza i mądrość przekazywana z pokolenia na
pokolenie.
Są one bezcennym źródłem poznania kultury wielu narodów, a my
chcemy je wszystkie poznać.
Wszystkich uczestników Turnieju zachęcamy do prezentacji baśni
i legend dowolnie wybranych, we własnej oprawie scenograficzno-plastycznej,
dźwiękowej i każdej innej, która może wpłynąć na wzbogacenie występu
i uczynienie go bardziej atrakcyjnym dla słuchaczy i Jurorów.
Żaden przekaz pisany nie zastąpi, bowiem żywego słowa.
My pasjonaci historii z Książnicy Stargardzkiej na te słowa czekamy,
czekamy na ukazany w nich fascynujący świat, na opowieści niekiedy zabawne
i pouczające, a niekiedy budzące grozę.
Zapraszamy do udziału w Turnieju uczniów klas IV, V, VI i VII szkół
podstawowych Stargardu.
Nad Turniejem opiekę sprawować będzie specjalnie powołana Komisja,
która oceni występy uczestników oraz wyłoni zwycięzców.
Każdy Bajarz i Opowiadacz swoją baśń bądź legendę opowiadać będzie nie
dłużej niż 10 minut.
Mile widziane i wysoko punktowane będą wszelkie ubarwienia sceniczne w
postaci charakteryzacji, stroju oraz użytych rekwizytów.
Turniej odbędzie się dnia 21 grudnia 2017r. (czwartek) o godzinie 14.00
w Książnicy Stargardzkiej, w Sali Teatralnej na I piętrze.
Na zgłoszenia czekamy do dnia 15 grudnia 2017r.
w Dziale Dziecięco-Młodzieżowym na I piętrze Książnicy Stargardzkiej, przy
ulicy Mieszka I nr 1 w Stargardzie.
Można również przesłać zgłoszenie drogą emailową:
dzieciecy@ksiaznicastargardzka.pl podając imię, nazwisko, klasę i szkołę oraz
numer telefonu kontaktowego.
Informujemy również, że Turniej odbędzie się,
gdy liczba zgłoszeń wyniesie minimum 5 osób.

Posłuchajmy, zatem głosu Bajarza…

