REGULAMENTUL CONCURSULUI
‘WELCOME TO FAIRYLAND’
EDIȚIA a IV-a
Înscris în Calendarul concursurilor interjudețene, 2019 – poziția 42
Acest concurs se adresează elevilor din clasele primare, gimnaziale şi liceale din judeţul Olt și
din țară care doresc să participe la una dintre secţiunile concursului şi să-şi prezinte costumele sau
talentul actoricesc. Cine este pasionat de teatru sau de interpretarea unor personaje de basm este
așteptat la acest festival de teatru în limba engleză. Tema festivalului este dramatizarea unor poveşti
celebre din literatura clasică. Participanţii pot să aleagă dintre următoarele basme:
 Snow White And The Seven Dwarfs
 Sleeping Beauty
 Alice’s Adventures in Wonderland
 Puss in Boots
 Cinderella
 Little Red Riding Hood
 Rapunzel
 Pinocchio
 Hansel and Gretel
 The Wild Swans
 The Little Mermaid
Scenetele pot conține și pasaje muzicale cântate de elevii participanți sau pe care le pot folosi
ca fundal muzical pe parcursul derulării scentelor. Basmele sunt orientative, puteți participa și cu alte
scenete sau piese de teatru.
Concursul se va desfăşura pe două secţiuni:
I. Interpretarea unor personaje din basme.
II. Prezentarea unor scenete în limba engleză.
Concursul se va desfăşura la Liceul „Ştefan Diaconescu” Potcoava, în Sala de Festivităţi, în
ziua de 23 mai 2019, la orele 10. Membrii juriului vor fi desemnaţi de către şcoala organizatoare, iar
evaluarea va fi cât mai obiectivă. Festivalul va fi popularizat şi în alte şcoli, la nivel local şi judeţean.
Se vor acorda diplome pentru fiecare secţiune şi adeverinţe pentru profesorii participanți. Se vor da
premii speciale pentru elementele de decor realizate.

CRITERII DE EVALUARE:
 Costumele trebuie să fie în acord cu tema impusă şi elementele de decor să fie cât mai
expresive;
 La secţiunea interpretare elevii nu trebuie să depăşească un număr de cinci minute alocat pentru
fiecare rol;
 Micii actori trebuie să dea dovadă de naturaleţe, simplitate, fluenţă în exprimare, limbaj
adecvat;
 Decorul este realizat de fiecare școală participantă;
 Scenetele trebuie să se încadreze în 10 minute şi să conţină un decor adecvat poveştii alese;
 Să dea dovadă de originalitate şi spirit creator, pasiune şi interes pentru teatru;
 Să dea dovadă de talent actoricesc și dicție.
 Să interpreteze cu uşurinţă diverse secvenţe din povestea aleasă.
CONDIŢII DE PARTICIPARE: Cei care doresc să participe trebuie să completeze fişa de înscriere şi
să o trimită prin e-mail la persoana de contact prof. Oprea Liana Georgiana pr_oprea@yahoo.com,
până pe data de 20 mai 2019.
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