Pozývame vás na

MUZIČKU 2019
Vyber si!

alebo o neustálom rozhodovaní
2.-3. február 2019 v Kežmarku
Zúčastniť sa môžu deti DSŠ, Pathfinderi a ich kamaráti v sprievode
vedúcich KPP alebo učiteľov DSŠ, prípadne rodičov, a to tak, aby boli
zachované minimálne množstvá dospelých!

Pripravujeme:
Sobota
Nedeľa

09:00
16:00
17:30
07:00
08:00
13:00

Začiatok festivalu v MsKS Kežmarok
Predpokladaný koniec programu a vyhodnotenia
Večera a Hra v meste
Raňajky
Sánkovacie preteky (v prípade absencie snehu - krytý bazén vo Svite)
Obed a zvonec (Zazvonil zvonec a Muzičky je koniec...)

Kategórie príspevkov – na tému Muzičky:





RECITÁCIA, PREDNES (básní, žalmov...)
SPEV – sólový, duá+triá, skupinový
DRAMATIZÁCIA – scénka
HUDOBNÝ PREDNES – sólový, skupinový

Chceme podporiť všestranný rozvoj detských talentov a ich tvorivosť aj na Muzičke. Okrem
„tradičných“ hudobných kategórií preto dávame do pozornosti aj nové kategórie:





RUČNÉ PRÁCE 2D –kreslené, maľované, lepené obrázky a komiksy
RUČNÉ PRÁCE 3D – vymodelované, postavené, trojrozmerné diela
LITERÁRNA TVORBA - PRÍBEH – deťmi napísané kratšie literárne útvary (poviedky, príbehy),
s témou alebo ponaučením
LITERÁRNA TVORBA - BÁSEŇ/PIESEŇ –básne a piesne napísané deťmi (nemusia byť
prednesené ani naspievané, ide o noty a slová)

Účastnícky poplatok:
Poplatok platia len účastníci so záujmom o stravu a ubytovanie. Pri rannej registrácii však prosíme
o zápis všetkých účastníkov kvôli GDPR (ochrana osobných údajov).
Sobota (obed + večera):
3€
Sobota + Nedeľa (obed +večera +nocľah +raňajky +obed):
5€

Ubytovanie:
- v priestoroch modlitebne CASD v Kežmarku
- karimatku a spacák si musia účastníci priniesť
- nutnosťou sú prezuvky (v ubytovacích priestoroch nie je možné chodiť v topánkach !!)

Prihlásenie:
Prihlášku pošlite najneskôr do pondelka 7. 1. 2019
mailom: lydia.gresova@gmail.com
alebo poštou na adresu:
Lýdia Grešová, Vojňany 52, 059 02 Vojňany
Tešíme sa na Vás, my, kamaráti z Kežmarku, i naše krásne hory.
Za prípravný tím Muzičky
Lýdia Grešová
tel. 0949 840 414

