DETSKÝ JAVISKOVÝ SEN
KRAJSKÉ KOLO SUŤAŽE
ORGANIZAČNÝ PORIADOK, PROPOZÍCIE
Vyhlasovateľ :

Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR
a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Organizátor krajského kola súťaže : Regionálne osvetové stredisko v Leviciach
Hlavným partnerom podujatia je Fond na podporu umenia
DETSKÝ JAVISKOVÝ SEN je krajská postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti.
Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko - odborný rast
kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v
oblasti detskej dramatickej tvorivosti.
Ďalšími cieľmi sú :
- prezentovať výsledky dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov na školách
na báze zdravej súťaživosti rozvíjať záujmy, talent, nadanie a odbornosť mladých ľudí v čase
vyučovacieho a mimo vyučovacieho procesu
- prezentovať a konfrontovať uplatňovanie rôznych štýlov práce s deťmi v integrácii
majoritných a minoritných skupín (zdravotne znevýhodnených, národnostných a pod.)
- vytvárať priestor na vzájomnú inšpiráciu, vzdelávanie a výmenu skúseností umeleckopedagogického vedenia detských súborov
- umožniť pedagogickým zamestnancom využívať poznatky zo súťaže na skvalitnenie
výchovno-vzdelávacieho procesu

Súťaž sa koná každý rok.
Súťaž je určená deťom do 15 rokov, nie je tematicky zameraná ani vymedzená.
Zásady súťaže :
Súťaž má postupový charakter a je trojstupňová: ( vo výnimočných prípadoch dvojstupňová )
 regionálne súťaže a prehliadky
 krajské súťaže a prehliadky
 celoštátna súťaž a prehliadka
Základným stupňom súťaže je regionálne kolo. Z regionálnych postupových súťaží postupujú víťazi do
krajských súťaží. Víťazi krajských kôl postupujú do celoštátneho kola.
Súťaž nemá súťažné kategórie.
Podmienky pre súťažiacich :
Súťaže sa môžu zúčastniť všetky detské a mládežnícke divadelné súbory, ktoré vyvíjajú svoju
umeleckú činnosť v Nitrianskom samosprávnom kraji.

Do súťaže sa súbory prihlasujú vyplnením elektronického formulára na stránke Národného
osvetového centra http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/zlata-priadka/, v časti „Chcem sa
prihlásiť“.
Súťažné podmienky :
Súťaž sa koná v slovenskom jazyku.
Kolektív/jednotlivec prechádza všetkými stupňami súťaže s tou istou inscenáciou, ktorú uvedie v
základnom stupni súťaže.
Kolektívy sa môžu prezentovať v týchto žánroch divadelného umenia: činohra, bábkové divadlo,
hudobno-dramatické divadlo, pohybové a pantomimické divadlo, dramatické hry detí.
Kolektívy/jednotlivci môžu inscenovať literárne, dramatické, alebo autorské texty.
Do súťaže sa môžu prihlásiť kolektívy a jednotlivci – žiaci 1. až 9. ročníka základných škôl a 1. až 4.
ročníka osemročných gymnázií (vo veku od 6 do 15 rokov vrátane).
Súťažiaci sa nemôžu prezentovať so súťažným programom, s ktorým sa zúčastnili na súťažiach
vyhlasovaných Národným osvetovým centrom v predchádzajúcich rokoch.
Podmienkou účasti kolektívov/jednotlivcov je predloženie textu s uvedením autora a prekladateľa
alebo scenára inscenácie s uvedením autora, resp. zostavovateľa scenára, autora dramatizácie a
režiséra inscenácie.
Súčasťou každého stupňa súťaže sú odborné semináre, ktoré sa sústreďujú na hodnotenie úrovne
inscenácií, formou diskusie tvorcov s členmi odbornej poroty.
Súťaž na každom stupni hodnotí odborná porota, ktorá má najmenej troch členov a ktorú menuje
organizátor súťaže.
Krajské kolo súťaže organizuje, finančne a odborne zabezpečuje na základe poverenia Nitrianskeho
samosprávneho kraja Regionálne osvetové stredisko v Leviciach.
Krajské kolo súťaže a prehliadky DETSKÝ JAVISKOVÝ SEN sa uskutoční v 21. – 22. apríla 2021
v TLMAČOCH ( Dom kultúry ).
Celoštátna súťaž a prehliadka ZLATÁ PRIADKA, ktorej organizátorom je mesto Šaľa a Mestské
kultúrne stredisko v Šali.
Prihlášky do krajského kola súťaže je potrebné zaslať do : 1.apríla 2021.

Kontakt a viac info :

V Leviciach, 14.12.2020

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach
Ul. Fr. Hečku 25, 934 47 Levice
Slavka Prevendarčíková, metodička pre divadlo a hovorené slovo
prevendarcikova@roslevice.sk
telefón : 036/6318744
mobil : 0918 857 371, 0904 299 224
www.roslevice.sk

