PASJE I TALENTY 2017 – KONKURS PLASTYCZNY
MDK w KIELACH
Temat: „CO MI W DUSZY GRA”
Muzyka jest dźwiękiem. Towarzyszy nam w życiu codziennym i przy
szczególnych okazjach, świętach państwowych i rodzinnych. Muzykę słyszymy
wszędzie. Jest nieodłącznym aspektem naszego życia. Nie wyobrażamy sobie
świata bez dźwięków, może stanowić doskonałą inspirację. Wielu artystów
tworzyło i tworzy swoje dzieła pod wpływem muzyki. Spróbujcie przenieść swoje
refleksje rysunkowe lub malarskie i stwórzcie pracę związane z szeroko pojętą
muzyką posługując się bogactwem odcieni jednej gamy kolorystycznej.
Cele konkursu:
- popularyzacja technik plastycznych,
- wzmacnianie i rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez prezentację dokonań
młodych twórców,
- rozwijanie talentów plastycznych.
Kategorie wiekowe:
a) SP kl. I- III
b) SP kl. IV- VI
c) Gimnazjum kl. I- III
Technika:
(UWAGA! PRACE MUSZĄ BYĆ WYKONANE W BARWACH
MONOCHROMATYCZNYCH)
- rysunek, malarstwo, techniki mieszane
Format:
- prace płaskie 297mm x 297mm (kwadrat z formatu A3)

Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę. Prace grupowe nie będą oceniane!
Prosimy nie oprawiać prac. Na odwrocie każda praca powinna być opisana
drukowanymi literami Zał. nr 1
Prace należy składać osobiście w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury
w Kielcach, lub przesłać odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem na
adres naszej placówki:
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W KIELCACH
ul. Kozia 10a 25- 514 Kielce
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.01.2017 roku. Liczy się termin
dostarczenia przesyłki do naszej placówki.
07.02.2017 r.(wtorek) – ogłoszenie wyników (informacja na stronie
internetowej MDK).
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09.02.2017 r. (czwartek) – Kieleckie Centrum Kultury ul. Plac Stanisława
Moniuszki 2B (Mała Scena), Koncert Laureatów – wystawa prac
plastycznych – wręczenie nagród.
WSZYSTKIE PRACE PRZECHODZĄ NA WŁASNOŚĆ MŁODZIEŻOWEGO
DOMU KULTURY W KIELCACH I NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI!
Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach ul Kozia 10a oświadcza, że wszystkie
dane osobowe będą wykorzystane jedynie w celach informacyjnych dotyczących
konkursu. Jednocześnie uczestniczący w jakikolwiek sposób w konkursie (jako
autor prac lub opiekun) zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych
w celach informacyjnych dotyczących konkursu.
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W KIELCACH
ul. Kozia 10a, 25-520 Kielce,
Centrala: [41] 36 76 650; Fax: [41] 36 76 989
e-mail: mdk.poczta@gmail.com
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Zał. nr 1
Pasje i Talenty 2017– konkurs plastyczny pt. „CO MI W DUSZY GRA”
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