Festival PAN a Súkromné tanečné konzervatórium Liptovský Hrádok

4. ročník „PANart 2018“
Medzinárodná súťažná prehliadka pantomímy konzervatórií, stredných umeleckých
škôl, vysokých umeleckých škôl a akadémií Slovenska a Čiech.
Umelecký odbor : Pantomíma
Súťažné kategórie:
 Sólo pantomíma
 Dvojice – Duo
 Trojice – Trio
Termín:

utorok 20. 11. 2018

Miesto:

Koncertná sála Súkromnej ZUŠ na Tranovského ul. v Lipt. Mikuláši

Harmonogram:
8:00 hod. Prezentácia
9:00 hod. Javiskové skúšky
14:00 hod. Súťažná prehliadka + do 60 min. po poslednom vystúpení vyhlásenie
hlavných cien
cca 20:00 Rozborový seminár s porotou
Umeleckým garantom prehliadky PANart je mím Miroslav Kasprzyk a riaditeľka
Súkromného tanečného konzervatória Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD.
Súťažné pokyny a podmienky prehliadky:
 Súťaž je verejná jednokolová.
 Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci štátnych, cirkevných a súkromných stredných
umeleckých škôl a konzervatórií.
 Súťaže sa môžu zúčastniť študenti štátnych, cirkevných a súkromných vysokých
škôl a akadémií.
 Súťažné vystúpenie v kategórii Sólo, Duo a Trio pantomíma môže byť v trvaní
max. 7 minút.
 Poradie súťažiacich bude určené losovaním po registrácii.
 Vystúpeniam budú predchádzať javiskové a technické skúšky.
 Maximálny počet súťažiacich z jednej školy je 6 účinkujúcich - organizátori si
vyhradzujú právo upraviť počty podľa podmienok a časových možností.

 Maximálny počet vystúpení z jednej školy v jednotlivých kategóriách je 3.
Organizátori si vyhradzujú právo upraviť počty podľa podmienok a časových
možností.
 Prihlášky do súťaže treba poslať poštou na adresu
Súkromné tanečné konzervatórium
Hradná 340
03301 Liptovský Hrádok
alebo e-mailom na adresu sekretariat@szuslh.sk
 Prihlášky do súťaže musia byť odoslané najneskôr do 31.10. 2018

Členenie súťaže:
Jednotlivci
Sólo pantomíma
Konzervatória a stredné školy
Vysoké školy a akadémie

Dvojice

Duo pantomíma
Konzervatória a stredné školy
Vysoké školy a akadémie

Trojice

Trio pantomíma
Konzervatória a stredné školy
Vysoké školy a akadémie

Odborná porota:
Stefan Ferencz - absolvent Folkwang Hochschule Essen, '94 u prof. Sládka. Aktuálne
žije a hrá v Nemecku Pohybs konsorten,
MgA. Tomas Kasprzyk - absolvent štúdia na Katedre nonverbálneho divadla a
pantomímy, lektor, účastník a spoluorganizátor festivalu PAN od jeho úplných
začiatkov,
Mgr. art. Peter Maťo, PhD. - absolvent doktorandského štúdia na katedre divadelných
štúdií VŠMU, divadelný dramaturg a tanečný teoretik.

Spôsob hodnotenia súťaže:
Každý porotca má k dispozícii body od 1 do 10, pričom desiatka je najlepšie
ohodnotenie. Výsledná známka vznikne spriemerovaním známok všetkých porotcov a
je pre porotu pomocným a orientačným kritériom. Porota udeľuje v každej kategórii iba
hlavnú cenu. Porotca nemôže hodnotiť žiaka nominovaného zo školy, z ktorej
pochádza. Hlasovanie a hodnotenie porotcov je neverejné. Hlavnú cenu určuje odborná
porota, aj podľa celkovo dosiahnutého počtu bodov. Porota môže udeliť ďalšie Ceny
poroty za najpôsobivejšie číslo, bez ohľadu na konečné poradie a to v každej kategórii,
podľa vlastného uváženia. Porota má právo neudeliť ceny.

Ocenenia:
Hlavná cena v každej kategórii – Vecná cena, Diplom,
Účasť na celom Festivale PAN bez vstupného
poplatku
Ocenenia poroty za najpôsobivejšie číslo - Diplom
Cena pedagógovi - Diplom

Doprava, strava a ubytovanie:
Cestovné, ubytovanie a stravu si zabezpečuje a hradí každý účastník na vlastné
náklady.
Účastnícky poplatok:
Účasnícky poplatok do súťažnej prehliadky je 10,- € pre jednotlivca a 20,- € za ostatné
vystúpenia v kategóriách duo a trio.
Poplatok sa hradí bankovým prevodom na účet organizátora. Detaily platby Vám
zašleme po obdržaní prihlášky. V dopredu dohodnutých a odôvodnených prípadoch je
možné poplatok hradiť na mieste konania pri prezentácii.
Vyhlasovatelia a organizátori prehliadky PANart 2018:
Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD., Súkromné tanečné konzervatórium, Hradná 340,
03301 Liptovský Hrádok, riaditel(at)stklh.sk, 0915836148
Miroslav Kasprzyk, ul. 1. mája 1913/113A, 031 01 Liptovský Mikuláš,
miro.kasprzyk(at)gmail.com, 0905244259

