REGULAMIN IX OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU
MAŁYCH FORM SCENICZNYCH
„AbrAcAdAbrA Pierwsze kroki na scenie w języku francuskim”®
Organizatorami festiwalu są: Oddział Bydgosko-Toruński PROF-EUROPE Stowarzyszenia Nauczycieli Języka
Francuskiego, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych – specjalność języka francuskiego, Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy oraz Pałac Młodzieży w Bydgoszczy.
Celem festiwalu jest: rozwijanie zdolności artystyczno-językowych dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów ze szkół
podstawowych i gimnazjów. Przygotowania do występów teatralnych służą rozwijaniu umiejętności pracy w grupie,
motywują do nauki języka francuskiego oraz zachęcają do czynnego udziału we francuskojęzycznych konkursach.
Przedstawienia przygotowane przez uczniów są prezentowane w obecności szerokiego grona publiczności, w którego skład
wchodzą rodziny uczestników, nauczyciele, dyrektorzy oraz przedstawiciele władz samorządowych. Jest to okazja do
ukazania rodzicom uczniów, że język francuski jest przystępny, piękny i zabawny, a jego nauka umożliwia wszechstronny
rozwój ich dzieci.
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Festiwal jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych
oraz gimnazjów w czterech przedziałach wiekowych, a w pięciu kategoriach: 5-8 lat (przedszkole, klasa „0”
oraz I i II klasa SP), 9-10 lat (III i IV klasa SP), 11-13 lat (V i VI klasa SP), 13-16 lat (I-III klasa gimnazjum) oraz
uczniów gimnazjów dwujęzycznych (I-III klasa gimnazjum).
Dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół podstawowych mogą przygotować dowolną formę
sceniczną (piosenkę, wiersz, rymowankę bądź inscenizację teatralną), gimnazjaliści przygotowują
inscenizację teatralną (zespół aktorów przygotowuje adaptację sztuki lub własny utwór, napisany
indywidualnie lub zespołowo w języku francuskim; mile widziane sztuki autorów frankofońskich).
Zespół może się składać z dowolnej liczby osób.
Inscenizacja powinna trwać:
dla kategorii wiekowej : 5-8 lat od 3 do 10 minut
dla kategorii wiekowej : 9-10, 11-13 lat od 5 do 20 minut,
dla kategorii wiekowej : 13 –16 lat i dla gimn. dwujęzycznych od 10 do 20 minut.
Wymagana jest odpowiednia scenografia, kostiumy; można zastosować oprawę muzyczną, marionetki itp.
Uwaga! Na scenie nie wolno używać ognia.
Pałac Młodzieży udostępnia część potrzebnych rekwizytów w miarę swoich możliwości pod warunkiem
powiadomienia organizatorów najpóźniej na trzy tygodnie przed datą Festiwalu.
Ze względów organizacyjnych nie jest możliwe wcześniejsze przeprowadzenie prób na scenie.
Festiwal odbędzie się w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 27, dnia 16 czerwca 2012 r.
Rozpoczęcie planowane jest na godz. 9.00.
Do dnia 13 maja 2012 r. należy przesłać wypełnioną Kartę zgłoszenia drogą mailową na adres:
festiwal.abracadabra@gmail.com Wpłynięcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez organizatorów drogą
mailową.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestników o zakwalifikowaniu się do Festiwalu będzie decydowała
kolejność zgłoszeń.
Nagrody są przewidziane dla wszystkich uczestników w każdej kategorii wiekowej.
Rodzice mogą towarzyszyć uczniom podczas trwania festiwalu.
Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy festiwalu, a odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w czasie
trwania festiwalu spoczywa na opiekunach zespołów oraz uczestników indywidualnych.
Grupy sceniczne, które zgłoszą się do udziału w Festiwalu, proszone będą o wpłacenie w dniu Festiwalu
odpowiedniej kwoty uzależnionej od wielkości grupy: uczestnicy indywidualni – 2 zł, grupy do 10 osób - 10
zł, grupy powyżej 10 osób – 15 zł. Suma ta jest konieczna do pokrycia kosztów poczęstunku
dla uczestników, opiekunów, wolontariuszy, członków jury (napoje, ciastka, batoniki). Dziękujemy.
Istnieje możliwość zgłoszenia dowolnej liczby zespołów z tej samej placówki. W takim przypadku
dla każdego zespołu należy wypełnić i nadesłać drogą mailową osobną Kartę zgłoszenia.
W uzasadnionych przypadkach organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji niniejszego
regulaminu.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w festiwalu.
Do zobaczenia!
A bientôt!
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