
    
STACHURIADA

W związku z 80. rocznicą urodzin Edwarda Stachury, GminnyW związku z 80. rocznicą urodzin Edwarda Stachury, Gminny
Ośrodek Kultury w Lasecznie wraz z  Gminnymi  BibliotekamiOśrodek Kultury w Lasecznie wraz z  Gminnymi  Bibliotekami
Publicznymi  gminy  Iława  organizuje  imprezę  kulturalną  pn.Publicznymi  gminy  Iława  organizuje  imprezę  kulturalną  pn.
STACHURIADA, która odbędzie się 09.06.2017 r. w Siemianach.STACHURIADA, która odbędzie się 09.06.2017 r. w Siemianach.
W ramach  STACHURIADY odbędą się trzy konkursy: plastyczny,W ramach  STACHURIADY odbędą się trzy konkursy: plastyczny,
recytatorski  i  poezji  śpiewanej,  związane  z  twórczościąrecytatorski  i  poezji  śpiewanej,  związane  z  twórczością
poety. poety. 

Konkurs PLASTYCZNYKonkurs PLASTYCZNY polega na wykonaniu pracy plastycznej polega na wykonaniu pracy plastycznej
dowolną  techniką  do  wybranego  wiersza,  piosenki,  prozy  dowolną  techniką  do  wybranego  wiersza,  piosenki,  prozy  
E.  Stachury.  Prace  można  nadsyłać  do  31  maja  do  GOK-u  E.  Stachury.  Prace  można  nadsyłać  do  31  maja  do  GOK-u  
w  Lasecznie.  Wyniki  konkursu  będą  podane  5  czerwca.w  Lasecznie.  Wyniki  konkursu  będą  podane  5  czerwca.
Najlepsze prace zostaną nagrodzone i wyeksponowane podczasNajlepsze prace zostaną nagrodzone i wyeksponowane podczas
koncertu finałowego w Siemianach 09.06.2017 r.koncertu finałowego w Siemianach 09.06.2017 r.  

Uczestnicy KONKURSU RECYTATORSKIEGO  Uczestnicy KONKURSU RECYTATORSKIEGO  recytują (do 5 minut)recytują (do 5 minut)
poezję  lub  prozę  (mogą  być  fragmenty)  E.  Stachury.poezję  lub  prozę  (mogą  być  fragmenty)  E.  Stachury.
Przesłuchania odbędą się 9 czerwca na terenie tawerny „KurkaPrzesłuchania odbędą się 9 czerwca na terenie tawerny „Kurka
Wodna” w Siemianach - początek o godz.16.00.Wodna” w Siemianach - początek o godz.16.00.

Uczestnicy KONKURSKU POEZJI ŚPIEWANEJUczestnicy KONKURSKU POEZJI ŚPIEWANEJ wykonują 2 piosenki   wykonują 2 piosenki  
E.  Stachury.  Akompaniament  wykonywany  jest  „na  żywo”  bądź  E.  Stachury.  Akompaniament  wykonywany  jest  „na  żywo”  bądź  
z  podkładu  CD/MP3.  Przesłuchania  konkursowe  odbędą  się  9z  podkładu  CD/MP3.  Przesłuchania  konkursowe  odbędą  się  9
czerwca  na  terenie  tawerny  „Kurka  Wodna”  w  Siemianach  -czerwca  na  terenie  tawerny  „Kurka  Wodna”  w  Siemianach  -
początek  o  godz.16.00.początek  o  godz.16.00.  Uczestnicy  konkursów  oceniani  będą  Uczestnicy  konkursów  oceniani  będą  
w  dwóch  kategoriach  wiekowych:  -  1)  w  dwóch  kategoriach  wiekowych:  -  1)  uczniowie  szkółuczniowie  szkół
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, - 2) dorośligimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, - 2) dorośli..  

Uczestnicy  przyjeżdżają  na  własny  koszt.  OrganizatorzyUczestnicy  przyjeżdżają  na  własny  koszt.  Organizatorzy
koncertu  finałowego  zapewniają  posiłek  dla  uczestnikówkoncertu  finałowego  zapewniają  posiłek  dla  uczestników
STACHURIADY. Zgłoszenia do konkursów do pobrania na stronie:STACHURIADY. Zgłoszenia do konkursów do pobrania na stronie:
www.goklaseczno.pl  www.goklaseczno.pl  Zgłoszenia wysyłamy mailem lub tradycyjnąZgłoszenia wysyłamy mailem lub tradycyjną
pocztą na adres:  pocztą na adres:  goklaseczno@qmail.comgoklaseczno@qmail.com lub GOK Laseczno 39A, lub GOK Laseczno 39A,
14-200 Iława (z dopiskiem: Stachuriada) do 14-200 Iława (z dopiskiem: Stachuriada) do 5 CZERWCA5 CZERWCA..

Kontakt: 896484423 (GOK) i 784036020 (Dyr. Grażyna Piękos)Kontakt: 896484423 (GOK) i 784036020 (Dyr. Grażyna Piękos)
        Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w przebiegu KONKURSÓW.Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w przebiegu KONKURSÓW.

Serdecznie zapraszamySerdecznie zapraszamy!!


