Talantu konkurss
Limbažu sākumskolas “Skolas talants”
Viens no skolas galvenajiem audzināšanas mērķiem ir attīstīt skolēnos radošumu. Lai dotu iespēju bērniem
parādīt savas radošās spējas un talantus, katru gadu skola rīko “Talantu konkursu”, kurā var piedalīties
ikviens bērns, kurš vēlas parādīt savu sagatavoto priekšnesumu.

KONKURSA MĒRĶI UN UZDEVUMI








Veicināt skolēnu radošumu un iniciatīvu;
Sniegt atbalstu Limbažu sākumskolas skolēnu talantu attīstībai un izaugsmei;
Veicināt skolēnu profesionālo interesi par skatuves mākslu;
Papildināt jauniešu zināšanas, gūstot skatuves pieredzi;
Motivēt jauniešus attīstīt savus talantus un prasmes;
Nodrošināt izpildītājmākslinieku darbu realizāciju;
Parādīt spilgtākos talantus plašākai publikai.

KONKURSA DALĪBNIEKI
Dejotāji, dziedātāji, mūziķi, gleznotāji, dziedātāju atdarinātāji, žonglieri un jebkāda cita talanta
īpašnieki, kuru devumu iespējams noformēt mākslinieciskā koncertprogrammas priekšnesumā.
Konkursa dalībnieku ierobežojumi:





Konkursā var piedalīties skolēni no 1.līdz 6. klasei
Dalībai konkursā var pieteikties individuāli vai grupās (turpmāk tekstā – dalībnieks);
Dalībnieku skaits vienas grupas ietvaros ir neierobežots;
Dalībnieks apņemas žūrijas izvērtēšanai piedāvāt tikai tādus priekšnesumus, kas neapdraud
viņa un apkārt esošo cilvēku veselību un dzīvību.

KONKURSA RĪKOTĀJU NODROŠINĀJUMS 1. KONKURSA KĀRTAI
Ar skatuves tehnisko aprīkojumu (skaņa, gaisma) nodrošina konkursa rīkotāji.
DALĪBNIEKA (paša) NODROŠINĀJUMS 1. KONKURSA KĀRTAI
Priekšnesumam nepieciešamā fonogramma vai instrumenti (ģitāras, sintezatori, saksofons u.c.)
dalībniekam jānodrošina pašam;
KONKURSA NORISE
Konkurss tiek organizēts 2 kārtās:
1. kārta:
Dalībnieks konkursā aizpilda pieteikšanās anketu, kurā norāda talantu. Vēlamais priekšnesuma
ilgums 3-5 minūtes.
Dalībnieks izvērtēšanai var piedāvāt ne vairāk kā divus talantu žanru priekšnesumus.
Pieteikšanās 319.kabinetā vai 211. Kabinetā no 21.01.-04.02.2019.
Žūrija izvēlas labākos izpildītājus:
 dziedātājus,
 dejotājus,
 mūziķus - instrumentālistus,
 jebkurus citus žanru pārstāvjus (dzejnieki, žonglieri utt.)
2. kārta:
21.03.2019. plkst.14.00 skolas aktu zālē
Konkursa “Skolas Talants” koncertprogramma.
Šova beigās žūrija izvēlas uzvarētāju katrā žanrā (Ir iespējamas arī specbalvas, piem., skatītāju
simpātija, laikraksta simpātija, kāda uzņēmuma balva u.c.).
Galveno balvu iegūst priekšnesums, kas ieguvis vislielāko žūrijas balsu skaitu.

KONKURSA ŽŪRIJAS KOMISIJA UN VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
Konkursu vērtē profesionāla un kompetenta žūrijas komisija, kuras sastāvu apstiprina skolas
administrācija
Dalībnieku sniegumu vērtē žūrija pēc kritērijiem.
Konkursa laikā tiek izvēlēta skatītāju simpātija.
Žūrijas komisijas lēmums ir galīgs un nav apstrīdams.
Vērtējot konkursa dalībniekus, žūrija ņem vērā:










dalībnieka spēju veidot un iekļauties komandā;
dalībnieka spēju demonstrēt savu talantu auditorijas priekšā;
dalībnieka personības spilgtumu;
tehniskās iemaņas;
izpildījuma māksliniecisko augstvērtīgumu;
dalībnieka artistiskumu;
dalībnieka motivāciju dalībai konkursā un sava talanta attīstībā;
dalībnieka potenciālu tālākiem sasniegumiem;
nolikumā noteikto prasību ievērošanu un izpildi.

KONKURSA NOSACĪJUMI
Konkursa pirmā kārta ir slēgta - tajā nepiedalās skatītāji.
Otrā konkursa kārta – koncerts-šovs ir publisks - ar skatītāju piedalīšanos.
Konkursa dalībnieki apņemas piedalīties abās konkursa kārtās, kurām viņi kvalificējas, kā arī visos
mēģinājumos, kas saistīti ar šo konkursu.
Konkursa organizētājiem ir tiesības veikt izpildījuma publiskošanu, izmantojot skaņas un/vai attēla
pārraidīšanas iekārtas un veicot skaņas un/vai attēla fiksāciju.
Konkursa organizētājiem ir tiesības publiskot konkursa rezultātus. Nepieciešamības gadījumā
organizatoriem ir tiesības pieprasīt papildu informāciju par konkursa dalībnieku.

