
KŐBÁNYAI SZENIOR

KI MIT TUD?
A Kőbányai Önkormányzat Szenior Ki Mit Tud-ot
hirdet az 55 év feletti korosztály részére. Jelentkezni
lehet Budapest egész területéről és vonzáskörzetéből.

Művészeti ágak: 
1. kategória: vers, próza, színjátszás, mesemondás
2. kategória: szóló hangszer, szóló ének, hangszeres együttes
3. kategória: szólótánc, páros vagy tánccsoport (társastánc, néptánc)
4. kategória: népdalkör, énekkör
5. egyéb kategória: pl.: bűvészet, paródia

A műsorszámok időtartama: szóló esetében: 3–5 perc, csoport esetén: maximum 6 perc.

Egy csoport, illetve egy versenyző azonos kategóriában legfeljebb két produkcióval indulhat.
Az elődöntőn bemutatott produkciók legjobbjait juttatja a zsűri a döntőbe.

A jelentkezési határidő: 2017. január 31.
Elődöntő időpontja: 2017. február 16.

Döntő időpontja: 2017. február 23.
A jelentkezési lapokat a szigeti.monika@korosi.org

email címen várjuk vagy a Kőrösi információjában
kérjük leadni.

Szeretettel hívunk és várunk
minden jelentkezőt.

                                                                               
Kovács Róbert

Kőbánya polgármestre
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

KŐBÁNYAI SZENIOR KI MIT TUD?

JELENTKEZÉSI LAP
Alulírott jelentkezem a 2017. évi
KŐBÁNYAI SENIOR KI MIT TUD-ra

Név:       Leánykori név: 

Életkor:       év

Lakcím:

Telefonszám:      e-mail cím:

Művészeti ág, kategória:

A műsorszám címe:

Időtartama:           (szólószám: 3–5 perc, csoport: 6 perc)

Csoport jelentkezése esetén a csoport neve:

Csoportvezető, művészeti vezető neve:

Lakcíme:

Telefonszáma:      e-mail címe:

Fellépők száma:

Technikai szükséglet: (DVD-lejátszó, magnó, mikrofon, asztal, szék stb.)

 
Próbalehetőséget igényel-e? (aláhúzással kérjük jelölni)        igen nem

Öltözőt igényel-e? (aláhúzással kérjük jelölni)     igen      nem

 
   

                       aláírás


