ТЕАТРИУМ 42 и СЦЕНА АРТ СТУДИО –
Театър и сценично изкуство
организира
Конкурс за детска рисунка и съчинение на тема

“Завесата се вдигна и аз видях...“
Във връзка с предстоящия Международен ден на театъра – 27 март и нашето мото
„Театърът е за всички“, организираме конкурс за детска рисунка и съчинение на тема
“Завесата се вдигна и аз видях…“
I възрастова група (ученици от 1 до 4 клас) – участие с рисунка, чрез която детето да
пресъздаде неговата представа за театъра като изкуство.
II възрастова група (ученици от 5 до 7 клас) – участие със съчинение, в което авторът
да изрази своето отношение към театъра.
Краен срок за изпращане на рисунките и съчиненията – 22.03.2022г.
на адрес: гр. Варна 9009, ул. „Петко Стайнов“ 3
Сцена Арт Студио - за Конкурса “Завесата се вдигна и аз видях…“

ЦЕЛИ
1

Да се стимулира детското въображение и развитието на детското творчество.

2

Да се осигури възможност за творческа изява на децата.

3

Да се повиши мотивацията на децата за занимания с изкуство.

4

Да се отличи важността на изкуството в съвременния свят.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РИСУНКАТА
1

Да е продукт на индивидуално детско творчество.

2

Да е свързана с общата тема на конкурса „Завесата се вдигна и аз видях…“.

3

Да е в размер лист А4 или блок №4.

4

На гърба на рисунката да се посочи следната информация: три имена на детето,
години, клас, училище и телефон за връзка.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪЧИНЕНИЕТО
1

Да е написано на грамотен български език.

2

Да е оригинално и да е продукт на индивидуално детско творчество.

3

Да е свързано с общата тема на конкурса „Завесата се вдигна и аз видях…“.

4

Да е написано собственоръчно от участника.

5

Да се посочи следната информация:
три имена на участника, години, клас, училище и телефон за връзка.

ЖУРИ
1

Творбите се оценяват от жури, съставено от специалисти в различни области на
театъра, изобразителното изкуството и литературата.

2

Журито присъжда I-во, II-ро и III-то място.

НАГРАДИ
I-ва награда
Безплатен едномесечен курс по актьорско майсторство в Сцена Арт Студио.
II-ра награда
Безплатно посещение за двама на три спектакъла на Сцена Арт Студио.
III-та награда
Безплатно посещение за двама на спектакъл на Сцена Арт Студио.

Всеки участник получава грамота за участие в конкурса.

НАГРАЖДАВАНЕ
Награждаването на рисунките и есетата ще бъде на 26.03.2022г в Концертна зала на
Културен дом, ул. Петко Стайнов 3. Събитието ще бъде съпроводено от литературно
четене на наградените есета.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Краен срок за изпращане на рисунките и съчиненията: 22.03.2022г.
Всеки участник може да участва с една творба.
Организаторът си запазва правото да фотографира, филмира, записва и
разпространява получените творби на участниците, без да заплаща права и
обезщетения за това.
Телефон за връзка: 0899 365 601 и 0898 541 504
СЦЕНА АРТ СТУДИО – Театър и сценично изкуство

