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NÁCHODSKÁ PRIMA SEZÓNA

8. - 12. května 2017

Informace a propozice – Dětská Prima sezóna (DPS)
Náchodská Prima sezóna, o.p.s. srdečně zve vaši školu, školku, dětskou skupinu či
zájmový kroužek k účasti na festivalu v části nazvané „Dětská Prima sezóna“, která se bude konat
ve čtvrtek 11. května 2017.
DPS vyhlašuje divadelní a výtvarnou přehlídku na téma:
TROLLOVÉ, ELFOVÉ A DALŠÍ NÁCHODSKÁ STRAŠIDLA
Přihlášky:
Přihláška je součástí propozic DPS na webových stránkách festivalu www.primasezona.cz
Vyplněnou přihlášku zašlete na e-mail s.matoulkova@mestonachod.cz do 31. března 2017.
Věkové kategorie:
1. Předškolní věk (3 - 6 let)
2. Mladší školní věk (7 - 12 let)
3. Žáci 2. stupně + studenti gymnázia (13 - 15 let)
1. Přehlídka divadelní a muzikálové tvorby či komponovaných pásem:
-

Téma: náchodská strašidla, trollové, elfové

2. Soutěžní výtvarná část:


MŠ + 1. stupeň ZŠ (výtvarná)
-



Téma: náchodská strašidla
Formou kresby či 3D modelů se pokusit o ztvárnění strašidýlek a skřítků, kteří lidem
pomáhají či škodí a kteří se zabydleli nebo se mohou zabydlet v různých zákoutích
a částech Náchoda.

2. stupeň ZŠ (výtvarně - literární)
-

Téma: trollové, elfové a náchodská strašidla
Formou povídky a ilustrace k ní na zadané téma se pokusíme o vytvoření „knihy“
náchodských strašidel. Formát A4, rozdělený na 2 strany formátu A5, z nichž jedna
bude obsahovat povídku a druhá ilustraci k této povídce. Tímto vznikne jeden list do
knihy. Z nejlepších takovýchto listů vznikne kniha o náchodských strašidlech pod
názvem „Portfolio trollů, elfů a dalších náchodských strašidel“.

Nejlepší práce ze všech věkových kategorií budou vystaveny v náchodské kavárně Prima sezóna,
při závěrečné vernisáži tamtéž budou nejzdařilejší povídky přečteny.
Maximální počet přihlášených prací je 5 ks na třídu mateřské nebo základní školy.

Označení prací na jejich zadní straně:
Uveďte jméno a příjmení, věk autora, popř. autorů a název práce.
Kdy a kam práce odevzdat?
Označené, podepsané práce doručte osobně nebo poštou do 19. dubna 2017 na radnici
v Náchodě, na adresu Masarykovo náměstí 40, 54701 Náchod k rukám paní Matoulkové (odbor
kultury, sportu a cestovního ruchu).
Zaslané práce se nevracejí, budou použity k charitativním účelům.
Kontaktní osoba za Dětskou Prima sezónu:
Sabina Matoulková
e-mail: s.matoulkova@mestonachod.cz
mobil: +420 778 701 318
Více informací na www.primasezona.cz
Těšíme se na setkání s Vámi.
Za Náchodskou Prima sezónu, o.p.s.
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