REGULAMIN
1. ORGANIZATOR : Bielański Ośrodek Kultury
2. CELE KONKURSU : Wspieranie rozwoju artystycznego choreografów i tancerzy
amatorów
3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE:
 do udziału w Konkursie organizatorzy zapraszają osoby pełnoletnie z autorskimi
choreografiami
 można zgłaszać choreografie trwające do 10 minut, a zgłoszona prezentacja powinna
liczyć maksymalnie 8 osób - (scena 8/5 m.)
 twórcą choreografii może być zarówno tancerz występujący jak i osoba
niewystępująca na scenie, może to być również praca wspólna tancerzy
 twórcą choreografii jest osoba, która nie ukończyła studiów wyższych o kierunku
taniec (choreografia), nie pracuje w zawodzie tancerza, instruktora bądź choreografa
 wykonawcy mogą interpretować dowolny temat muzyczny przy użyciu dowolnej
techniki tanecznej
 występy będą odbywać się na scenie (powierzchni tanecznej) o wymiarach 8/5 m
 prezentowane mogą być wyłącznie takie pomysły taneczne i elementy akrobatyczne,
które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia tancerzy
 choreografie taneczne prezentowane przez uczestników Konkursu będzie oceniać Jury
 decyzja Jury o przyznanych wyróżnieniach oraz nagrodach w Konkursie jest
niepodważalna i nieodwracalna
 Ocenie Jury podlegać będzie:
- inwencja twórcza
- pomysł choreograficzny
- jakoś tańca i wyrazu artystycznego
- dobór muzyki, strojów oraz ewentualnych rekwizytów do całości wykonania
Zgłoszenia przyjmowane będą od 20 sierpnia 2018 r.

Do 21 października czekamy na wypełnione karty zgłoszeń (z ręcznym podpisem), pod
adresem: konkurschoreo@bok-bielany.eu, w tytule wiadomości wpisując „Konkurs
Choreograficzny/imię i nazwisko choreografa”.
(ilość prezentacji choreograficznych ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)
Po 22 października prosimy o przesłanie podkładu muzycznego w formacie mp3, opisanego
nazwą choreografii, na adres: konkurschoreo@bok-bielany.eu, w tytule wiadomości
wpisując „Konkurs Choreograficzny/imię i nazwisko choreografa”.
Po 22 października na stronie internetowej bok-bielany.eu, pojawi się grafik prezentacji
choreograficznych.
(organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie przebiegu konkursu)
27 października 2018r. (sobota) odbędzie się II Konkurs Choreografii Tanecznych –
„Powołaj do życia choreografię!” w siedzibie Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul.
Goldoniego 1 w Warszawie.
(tego dnia nastąpi ogłoszenie i nagrodzenie wyróżnionych twórców choreografii)
Szczegółowych informacji udziela mailowo koordynatorka projektu
Katarzyna Korc-Pilitowska – k.pilitowska@bok-bielany.eu
Wszelkie informacje dotyczące Konkursu Choreografii Tanecznych „Powołaj do życia
choreografię!” będą zamieszczane na stronie internetowej Bielańskiego Ośrodka Kultury –
www.bok-bielany.eu.
Serdecznie zapraszamy do udziału!

