Cēsu Bērnu un jauniešu centrs
Bērzaines iela 4, Cēsis , LV – 4100
Tālr./ fakss 64121898, e-pasts cbjc@apollo.lv

Vidzemes novada skatuves runas un literāro uzvedumu konkursa

NOLIKUMS
Mērķis
•
•
•

Kopt latviešu valodas runas kultūru,
padziļināt skolēnu un pedagogu zināšanas runas mākslā,
profesionāli novērtēt skolēnu skatuves runas iemaņas, skolu teātru, grupu sniegumu.

ORGANIZATORI
IZM Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs sadarbībā ar Cēsu Bērnu un jauniešu centru.

DALĪBNIEKI

Konkursā ar individuālajiem priekšnesumiem un literārajiem uzvedumiem piedalās Valkas,
Cēsu, Limbažu un Valmieras rajonu skatuves runas un literāro uzvedumu konkursu
uzvarētāji.
Dalībnieku skaits:
• ne vairāk kā 6 individuālie izpildītāji no rajona.
• ne vairāk kā 2 literārie uzvedumi no rajona.

NORISES LAIKS UN VIETA
Skatuves runas konkurss – 2009. gada 20. februārī plkst.11.00 Cēsu Bērnu un jauniešu
centrā, Bērzaines ielā 4
Literāro uzvedumu konkurss – 2009. gada 20. februārī plkst. 15.00 Cēsu Bērnu un jauniešu
centrā, Bērzaines ielā 4.

NORISE
Konkursa individuālais dalībnieks runā vienu prozas un vienu dzejas darbu.
Vienu no darbiem var izpildīt dialektā vai dzimtajā valodā.
Katra atsevišķā literārā darba priekšnesuma ilgums nedrīkst pārsniegt 3 ( trīs) minūtes.
Teātru kolektīvi veido literāros uzvedumus, tos var veidot prozā vai dzejā.
Mazākumtautību dalībnieki konkursā var piedalīties ar uzvedumiem dzimtajā valodā.
Uzveduma ilgums nedrīkst pārsniegt 15 ( piecpadsmit) minūtes.

REPUBLIKAS FINĀLS
Konkursa finālā piedalās ne vairāk kā 25 , VJIC vērtēšanas komisijas izvirzītie, individuālie
izpildītāji no viesiem reģioniem un 12 labākie teātru kolektīvi.
Konkursa fināla dalībnieki papildus sagatavo vēl vienu dzejas vai prozas darbu latviešu
valodā.
Konkursa finālam netiek izvirzīti dalībnieki, kuri nav piedalījušies konkursa 1. un 2. kārtā.

VĒRTĒJUMS
Konkursu vērtē VJIC izveidota un apstiprināta vērtēšanas komisija. Vērtēšanas komisijas
lēmums reģionālajos konkursos un finālā nav apstrīdams.
Vērtēšanas kritēriji skatuves runas individuālajiem izpildītājiem:
1. Repertuāra atbilstība runātājam ( vecums, individualitāte).
2. Domas atklāsme ( runas loģika un runātāja uzdevums).
3. Spilgtu priekšstatu , gleznu esamība un atklāsme klausītājiem ( teikto redzēt, dzirdēt,
saprast).
4. Skaidra dikcija un artikulācija.
5. Kontakts ar klausītāju ( kam runā).
6. Priekšnesumā nelietot attēlojošus ilustratīvus žestus.
Vērtēšanas kritēriji literārajiem uzvedumiem ( max .40 punkti)
Nr.
Kritērijs
Max punkti
1.
Režisora darbs( materiāla atlase, iecere, virsuzdevums, 10 punkti
realizācija)
2.
Aktieru darbs ( skaidra dikcija, kontakts ar klausītāju 10 punkti
un skatuves partneriem).
3.
Literārā uzveduma mākslinieciskais noformējums un 10 punkti
atbilstība iecerei ( vizuālais noformējums, audio,
multimediju organisks pielietojums)
4.
Literārais uzvedums kopumā ( atmosfēra, uzveduma 10 punkti
mākslinieciskā vienotība).
Konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti ar diplomiem un piemiņas balvām.

FINANSĒJUMS
Dalībnieku transporta izdevumus finansē konkursa dalībniekus komandējošās iestādes vai
dalībnieki paši. Dalības maksa 1.-Ls no dalībnieka ( tējas pauzei). Maksāt lūdzu ar
pārskaitījumu līdz 2009. gada 10.februārim.

PIETEIKŠANĀS
Pieteikuma anketa jāiesniedz Cēsu Bērnu un jauniešu centrā, Bērzaines ielā 4, nosūtot anketu
pa FAX 64121898 vai e-mail lelde.keisa@inbox.lv līdz 2009. gada 10. februārim pēc
pielikumā pievienotās formas. Anketa un nolikums skatāms arī www.cbjc.lv

Informācija pa tālruni Lelde Keiša – 26322415 vai Cēsu Bērnu un jauniešu centrā 64121898
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