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W przeglądzie wzięło udział 7 zespołów z Przedszkoli Stargardzkich, w sumie 71 osób.
Ocena Konkursu – wyróżnienia, poziom artystyczny, uwagi, wnioski merytoryczne
oraz wnioski organizacyjne.
Jury ocenia poziom przeglądu, jako wysoki. Podkreśla świetną pracę z dziećmi pań
opiekunek zespołów, które tu pełniły rolę reżyserek odpowiedzialnych za przedstawienia.
Spektakle były przygotowane rzetelnie, miały mądre przesłania, co świadczy o właściwym
wyborze tekstów do realizacji. Różnorodność tematyki poruszanej w spektaklach,
poszukiwanie nowych treści to też duży plus.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje dobre przygotowanie głosowe dzieci, dbałość o
poprawność wymowy, dykcję oraz grę aktorską młodych wykonawców. Wszystkie
przedstawienia miały piękną scenografię oraz ładne funkcjonalne stroje, co mocno podnosiło
wartość występu i pozwalało na lepsze oddanie charakterów granych postaci, a także
odnajdowanie się w sytuacjach scenicznych.

W kilku przedstawieniach zastosowano różnorodne nowe środki wyrazu artystycznego
i techniki jak: animacja lalek, teatr cieni, taniec, balet itp. Młodzi aktorzy świetnie poradzili
sobie z rolami, doskonale ogrywając rekwizyty, mocno się angażując, nasycając postaci
różnorodnymi uczuciami i emocjami.
Jury dziękuje wszystkim realizatorom, reżyserkom przedstawień, młodym aktorom
za

przygotowanie

występów,

zachęca

do

dalszego

uczestnictwa

w

przeglądzie.

Podkreśla też znakomitą oprawę imprezy i stworzenie wspaniałej atmosfery przez wszystkich
pracowników Książnicy Stargardzkiej, zwłaszcza panie prowadzące przegląd.

Jury postanowiło przyznać następujące wyróżnienia:
Dyplomy za indywidualne kreacje aktorskie: (w kolejności przedstawień)
PM nr 4
Wojciech Betke – GAJOWY,
Amelia Nadolnik - MAMA

PM nr 3
Norbert Grupa – RZEKA,
Jakub Kopaczewski – DZIECKO

NP Elemelek
Zuzanna Grzenkowicz – PANI LATO,
Nicola Borkowska – PANI JESIEŃ

PM nr 5
Lena Wesołowska – BABCIA,
Emilia Chmielewska – CZAROWNICA,
Karolina Wybranowska – MAŁGOSIA,
Bartek Komon – KRÓL

PM nr 1
Hanna Misztela – CZERWONY KAPTUREK,
Kajetan Mikicki – WILK,
Lena Malinowska – BABCIA

PM nr 6
Natalia Chytra – DORELLA,
Szymon Tara – ŻUK,
Stepan Olejnik – MUCHOMOR

NP Uśmiech
Lena Gruszka – ŻÓŁW I MEDUZA,
Tymon Wacławczyk – DORSZ

6 równorzędnych wyróżnień dla: Przedszkola Miejskiego nr 4, Przedszkola Miejskiego
nr 3, Niepublicznego Przedszkola Elemelek, Przedszkola Miejskiego nr 5, Przedszkola
Miejskiego nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 6.

I MIEJSCE:
Główna Nagroda „Kryształowa Maska” – Niepubliczne Przedszkole Uśmiech - zespół
teatralny Ławica, za spektakl pt.: „Bałtyk 2019 – Konferencja morskich zwierząt”.
Opiekunką grupy jest Pani Tatiana Kołoda
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