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FARSANGI RÖGTÖNZÉSEK 

  

X. Improvizációs Fesztivál in memoriam Lengyel Pál 

  

(IMPRO Feszkó) 

  

A nyíregyházi Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola és a Magyar Szín-Játékos
Szövetség  2013-ban is
megrendezi a „FARSANGI RÖGTÖNZÉSEK” improvizációs fesztivált.

  

A játékra 2013. február 24-én. (vasárnap) 13 órától (regisztráció 12 órától) kerül sor

  

A rendezvényre diák- (középiskolás korosztály) és felnőtt színjátszók 4-4 fős csapatainak
jelentkezését várjuk  h
atárainkon innen és túlról 
is.

  

Helyszín: Nyíregyháza, Honvéd u. 41 (Alvégesi Művelődési Ház)

  

Az elmúlt évek gyakorlatához híven a négyfős (tetszés szerinti fantázianéven szereplő)
csoportok 4-5 különböző improvizációs feladatot kapnak. Az egyes feladatokra való
felkészülésre általában 10 perc áll rendelkezésre. A játékidő az esetek többségében 3-3 perc.

  

Játékvezető: Nagy András László, aki a helyszínen teszi közzé a játékszabályokat és a
feladatokat.
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Az egyes feladatokat szakemberekből álló zsűri pontozással értékeli, majd ennek alapján alakul
ki a végső sorrend. Az első két helyezett meghívást kap a 2013. március 9.-én Gödöllőn
megrendezésre kerülő Maestrók Találkozójára.

  

Ízelítő az elmúlt évek feladataiból:

  

• négy előre magadott mondatot kellett történetté fűzni úgy, hogy csak ezek a mondatok
hangozhatnak el, mindegyik más-más szereplő szájából.

  

• újsághíreket kellett „eltáncolni”.

  

• négy tárgyat kapott a négy szereplő, ezekkel felhasználásával kellett egy „bábos” történetet
eljátszani.

  

3 perces zenei részletre és egy adott verssorra kellett mozgásszínházi improvizációt készíteni

  

A csapatok a 10 perc felkészülési időben kitalálták a történetet, a szereplők közötti
kapcsolatokat és kiosztották a szerepeket, majd a kisorsolt sorrend szerint kerültek bemutatásra
a „produkciók”.

  

 A fesztiválon három, díjat osztunk ki:

  

 1. díj Arlecchino díja

  

2. díj Pulcinella díja

  

 2 / 3



ImproFeszkó - Nyíregyháza

Írta: demarcsek

3. díj Brighella díja

  

 Szervező: Demarcsek Zsuzsa

  

  

Jelentkezési határidő (levélben, e-mail-ben) 2013. február 16.

  

Jelentkezési cím: 4400 Nyíregyháza, Nádor u. 54/c 1/10. A borítékra kérjük ráírni: IMPRO
FESZTIVÁL A levélben jelentkező írja rá a borítékra: "Impró Fesztivál"!

  

e-mail:  demarcsek@freemail.hu

  

  

Vendéglátás: zsíros kenyér, tea
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