Ľubovnianske osvetové stredisko
Nám. gen. Štefánika 5
06401 Stará Ľubovňa
www.osvetalubovna.sk

Prešovský samosprávny kraj
Ľubovnianske osvetové stredisko
Mesto Stará Ľubovňa
Vyhlasujú 52. ročník festivalu umeleckého prednesu poézie a prózy žien

NAŠA VANSOVEJ LOMNIČKA
(propozície)
Festival umeleckého prednesu žien Naša Vansovej Lomnička je postupová súťažná prehliadka.
Festival sa organizuje od roku 1967 v regióne Stará Ľubovňa na počesť spisovateľky
a poprednej osobnosti ženského hnutia Terézie Vansovej, ktorá istý čas žila a tvorila v obci
Lomnička pri Starej Ľubovni.
Podmienky súťaže:
- do súťažnej prehliadky sa môže zapojiť recitátorka, ktorá dosiahla vek min. 17 rokov
- horná hranica veku súťažiacich je neobmedzená
- okrem prednesu v slovenskom jazyku je vítaný aj prednes v jazyku národností žijúcich na
území SR
Obsahové zameranie:
- výber textu je vecou vlastného rozhodnutia recitátorky
- zvlášť bude hodnotená objavnosť textov a úroveň umeleckého prednesu
- text by nemal byť už interpretovaný na inej recitačnej súťaži
Cieľ:
- podporovať rozvoj umeleckého prednesu žien a realizácia žien v tejto oblasti
- konfrontácia úrovne prednesov
- slovom básnika a osobnosťou recitátorky pôsobiť na poslucháča, stimulovať ho k dialógu
Kategórie :
- poézia (max. 6 minút)
- próza (max. 8 minút)
Postupový kľúč :
- celoslovenskému kolu predchádzajú výberové, t. j. okresné a krajské kolá
- z krajského kola do celoslovenského postupujú 4 recitátorky (spravidla 2 recitátorky z
kategórie "poézia" a 2 recitátorky z kategórie "próza")
- v celoslovenskom kole sa podľa počtu recitátoriek môžu obe kategórie členiť na:
a) do 35 rokov
b) nad 35 rokov

Pozn.: Zaslaním súťažných prác nám dávate súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane os. údajov.
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Spôsob hodnotenia :
- recitátorky hodnotí odborná porota menovaná vyhlasovateľmi podujatia
- porota recitátorky podľa výkonov zaradí do zlatého, strieborného a bronzového pásma
- porota môže tiež udeliť zvláštne ceny
Termíny konania :
- výberové kolá do 15. septembra príslušného roka
- celoslovenské kolo - október príslušného roka
Finančné zabezpečenie :
FPÚ Bratislava, ĽOS Stará Ľubovňa, Mesto Stará Ľubovňa, sponzori.

FESTIVAL UMELECKÉHO PREDNESU ŽIEN NAŠA VANSOVEJ LOMNIČKA SA USKUTOČNÍ
V OBRADNEJ SIENI MSÚ V STAREJ ĽUBOVNI 11. - 12. 10. 2019

PRIHLÁŠKY zasielajte poštou alebo v elektronickej podobe najneskôr do 15. septembra 2019
na adresu:
Ľubovnianske osvetové stredisko
Nám. gen. Štefánika 5
064 01 Stará Ľubovňa
a na adresu: osvetasl@nextra.sk

Vybavuje: Irina Nováková, 052 / 43 239 83, 0908 998 795

Pozn.: Zaslaním súťažných prác nám dávate súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane os. údajov.

