Štatút
51. ročníka festivalu umeleckého prednesu poézie a prózy žien Vansovej Lomnička
Vansovej Lomnička, festival umeleckého prednesu žien, aj vo svojom 51. ročníku pokračuje
v tradícii pestovania vzťahu žien k umeleckému slovu, tak ako sa o to celý život snažila
i spisovateľka Terézia Vansová, ktorej meno festival nesie. Aj v tomto ročníku Vansovej
Lomničky dostanú príležitosť recitovať Slovenky žijúce vo Vojvodine v Srbsku, ktoré
organizujú podobnú súťaž podľa nášho vzoru. Ich účasť zastrešuje Asociácia spolkov
slovenských žien v Báčskom Petrovci.
Festival Vansovej Lomnička je postupová súťaž, ktorej hlavným organizátorom
a vyhlasovateľom je Únia žien Slovenska Bratislava.
Vyhlasovateľ:
Spoluorganizátori:

Únia žien Slovenska Bratislava
Ministerstvo kultúry SR
Únia žien Slovenska - krajská organizácia Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica - Literárne a hudobné múzeum
Banská Bystrica
Asociácia spolku slovenských žien Báčsky Petrovec, Srbsko
Regionálne osvetové strediská v SR

Zámery a ciele festivalu: V dnešnej pretechnizovanej spoločnosti rozvíjať a podporovať
umelecký prednes žien na Slovensku a v spolkoch
Slovenských žien žijúcich v Srbsku.
Okrem umeleckej sebarealizácie každej z účastníčok festivalu
zachovať aj jeho dlhoročnú tradíciu a s tým spojený aj nesmierne
dôležitý význam každodenného používania spisovnej slovenčiny
v hovorenom prejave nielen žien samotných, ale aj v ich rodinách
a ich bezprostrednom okolí.
Obsahové zameranie:

Festival má celoslovenskú pôsobnosť s postupovými kolami,
ktoré sa konajú od začiatku roku 2018 a vrcholia finálovým
kolom v apríli 2018 v Banskej Bystrici.
V tomto časovom období sa súbežne koná aj súťaž umeleckého
prednesu žien v centre slovenskej komunity v Báčskom Petrovci
v Srbsku.

Termíny a miesto
konania:

Okresné kolo Vansovej Lomnička 6.3.2018 od 14.00 h
v Hornozemplínskom osvetovom stredisku vo Vranove n.T.
Krajské kolo sa uskutoční 24. marca 2018 o 9.00 h v Kaštieli
v Snine.
Finálové kolo 28. až 29. apríla 2018 v Banskej Bystrici.

Poznámka:

Pre zahraničné Slovenky odporúčame dodržať termín
celoslov. kola ako aj ďalšie pravidlá: kategórie a časové limity

Podmienky súťaže:

I. kategória: poézia od 18 do 25 rokov - 6 minút
próza od 18 do 25 rokov - 8 minút
II. kategória: poézia od 25 rokov do 40 rokov – 6 minút
próza od 25 rokov do 40 rokov – 8 minút
III. kategória: poézia nad 40 rokov – 6 minút
próza nad 40 rokov – 8 minút
Požadujeme striktné dodržanie časového limitu. Pri nedodržaní
nebude recitátorka hodnotená odbornou porotou a nepostúpi
do ďalšieho kola.

Postupový kľúč:

Z okresných kôl postupujú súťažiace do krajských kôl, z ktorých
postupujú do celoslovenského kola. Vždy víťazka z každej kategórie
- celkom 6 súťažiacich.
V žiadnom prípade nesmie odborná porota udeliť 2 prvé miesta
Ani v jednej kategórii.
Asociácia spolkov slovenských žien obsadzuje súťaž
2 súťažiacimi.

Celoslovenské kolo:

Všetky súťažiace bude posudzovať odborná porota, ktorá
udelí v každej vekovej kategórii prvé miesto. Okrem toho
pre prózu udelí laureáta súťaže VL, tak isto v poézii.
Budú teda v poézii udelené 3 prvé miesta a 1 laureátka, tak isto aj
v próze.

Odborná porota
krajského kola:

V porote musí byť zastúpenie aspoň jedného pedagóga s aprobáciou
slovenský jazyk + umelca od hovoreného slova, tzn.: divadelný
herec, režisér, rozhlasový herec.
Porota musí nekompromisne trvať na tom, aby text neobsahoval
vulgarizmy, antisemitské výroky a ďalšie dehonestujúce slová.
Musí požadovať, aby oblečenie súťažiacich vyhovovalo
slávnostnej atmosfére súťaže.
Porota udeľuje v próze a v poézii laureátku Vansovej Lomničky
za najlepší a mimoriadny prednes, okrem toho v každej vekovej
kategórii 1 cenu za najlepší prednes.
Organizátori sú povinní upozorniť postupujúce recitátorky, že na celoslovenské kolo do
Banskej Bystrice v prípade, ak budú mať so sebou sprevádzajúcu
osobu, táto osoba si všetky náklady hradí sama.

