Zapraszamy
do udziału w konkursach :

literackim, filmowym, muzycznym, teatralnym i plastycznym
1. Konkurs literacki : Mój ulubiony film lub Mój ulubiony bohater
filmowy
Prosimy o podzielenie się swoimi wrażeniami dotyczącymi ulubionego filmu i / lub ulubionego
bohatera filmowego. Chętnie dowiemy się, który film zapadł najbardziej w Państwa pamięć ?
Z którym bohaterem się Państwo identyfikują, ewentualnie Państwu zaimponował ? Prosimy
o przesłanie prac WYŁĄCZNIE w wersji elektronicznej na adres : maltadom@autograf.pl wraz
z podaniem imienia i nazwiska autora. Wszystkie teksty zostaną opublikowane w wydanej przez
Organizatora mini – antologii. Mile widziane - szkice i ilustracje do Państwa tekstów - przesyłane
także w wersji elektronicznej.
Liczba znaków w tekście - do 2 500 (ze spacjami).

2. Konkurs filmowy : "Teledysk"
Zadanie polega na nagraniu teledysku do wybranej piosenki. Czas trwania teledysku maksymalnie 4 minuty. Z uwagi na określony czas trwania Przeglądu zastrzegamy sobie prawo
dopuszczenia do Finału ograniczonej ilości teledysków. Wszystkie teledyski zostaną nagrane na
płycie, którą otrzymają uczestnicy konkursu.
Prosimy o przekazanie imion i nazwisk aktorów oraz osoby odpowiedzialnej za nagranie teledysku.

3. Konkurs muzyczny : "Prezentacje wokalne"
Konkurs polega na zaśpiewaniu piosenki - indywidualnie, w duecie lub zespołowo. Można śpiewać
a'capella, do podkładu muzycznego lub z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego (własnego).
Prosimy o przesłanie nagranego utworu (tylko fonia) z podaniem imienia i nazwiska wykonawcy.
Z uwagi na określony czas trwania Przeglądu zastrzegamy sobie prawo do dopuszczenia do Finału
ograniczonej ilości prezentacji.
Czas trwania utworu - maksymalnie 3,5 minuty.

4. Mała forma teatralna
Aktorzy na start (albo raczej na deski) - mają Państwo okazję pochwalić się swoim talentem,
aktorskim kunsztem. Podczas "Zlotu Talentów" zaprezentujemy przygotowane przez Państwa
mini - spektakle. Czas trwania - maksymalnie 10 minut. Sfilmowane przedstawienie prosimy
przesłać do 31 lipca na adres Organizatora (Puszczykowo ul. Dworcowa 16). Z uwagi na
określony czas trwania Przeglądu zastrzegamy sobie prawo dopuszczenia do Finału określonej
ilości przedstawień.
Prosimy także o przesłanie zestawienia elementów wyposażenia, które będą niezbędne do
realizacji przedstawienia : stoły, krzesła, liczba mikrofonów itp.

5. Konkurs plastyczny I - "Magiczne drzewo"
Zadanie polega na przedstawieniu dowolną techniką plastyczną magicznego, fantastycznego
drzewa.
Mogą Państwo ukazać drzewo jako symbol długowieczności, życia, wiecznego odradzania się,
boskości, schronienia, stałości, siedziby duchów i elfów, drabiny do nieba, wiadomości dobra
i zła, bezpieczeństwa, gościnności.
Praca powinna mieć wymiary : 50 cm x 70cm lub 70cm x 100cm. Na odwrocie pracy prosimy
zamieścić imię i nazwisko autora.

6. Konkurs plastyczny II - "Mój najbardziej niesamowity sen"
Zadanie polega na namalowaniu (narysowaniu, naszkicowaniu . . . ) Państwa snu. Proszę
sięgnąć pamięcią wstecz i przypomnieć sobie, co ciekawego się ostatnio Państwu śniło i przy
pomocy farb lub kredek przelać to na papier.
Praca powinna – wykonana techniką dowolną - mieć wymiary: 50 cm x 70cm lub 70cm x
100cm. Na odwrocie pracy prosimy o zamieszczenie imienia i nazwiska autora.

7. Konkurs plastyczny III - "Dom moich marzeń"
Zadanie polega na wykonaniu makiety domu, w jakim chcielibyście Państwo zamieszkać. Tylko
od Waszej wyobraźni zależy, jak będzie wyglądał : pałac, wiejski domek, zamek, przytulne
mieszkanko, dom na Marsie … Oceniane będą pomysłowość, dobór materiałów oraz estetyka.
Wielkość, technika wykonania,
Do pracy prosimy dołączyć wizytówkę z imieniem i nazwiskiem autora pracy.

8. Konkurs plastyczny IV - "Niecodzienne przedmioty"
Zadanie polega na wykonaniu „obiektu” :

- może być zbudowany z przedmiotów codziennego użytku, ale mieć zupełnie nowe
znaczenie i funkcję (np. pojazd skonstruowany z plastikowych butelek)
- może to być też przedmiot codziennego użytku wykonany z nietypowych materiałów
(np. buty wykonane z tektury lub papieru)
- wielkość przedmiotów – praktycznie bez ograniczeń/

UWAGI DOTYCZĄCE KONKURSÓW :

Szanowni Państwo!
- Podobnie jak w poprzednich edycjach wybieramy TALENT ROKU.
Dlatego też prosimy, żeby prace i utwory zgłaszane do konkursów plastycznych i literackich
były wyłącznie dziełami indywidualnymi.
- "Teledysk", "Mała forma teatralna" oraz "Prezentacje wokalne" mogą być dziełami
zespołowymi.
- Informacje o obowiązujących terminach znajdą Państwo w REGULAMINIE III PRZEGLĄDU
TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIESZKANCÓW POWIATU
POZNAŃSKIEGO PN. ZLOT TALENTÓW
- Dodatkowe informacje :
61 819 44 46, 507 117 248, e- mail: maltadom@wp.pl

Serdecznie zapraszamy !

Patronat medialny

