COM-DANCE 2016
Propozície mestskej súťaže moderného a módneho tanca
Vyhlasovateľ a hlavný organizátor: Regionálne osvetové stredisko v Komárne
Termín: 18. 6. 2016 (sobota)
Čas: 8.00 – 15.00
Miesto: Dom Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno
Cieľ: Podujatie má za cieľ zdokumentovať, evidovať a zvyšovať kvalitatívnu aj kvantitatívnu
úroveň amatérskeho tanečného žánru. Cieľom je motivovať tanečné kluby, krúžky, súbory,
skupiny, kolektívy a sólistov k tvorivej práci ako prostriedku voľnočasových aktivít detí a
mládeže, motivovať choreografov k tvorivej a kolektívnej práci. Prehliadka umožní
konfrontáciu tvorivých prístupov práce jednotlivých kolektívov a choreografov, metodicky
usmerní a pomôže vedúcim a súťažiacim formou rozborového semináru.
Pre koho je súťaž určená
Súťaž je určená pre všetky kluby, skupiny, krúžky, kolektívy a sólistov moderného a
módneho tanca z mesta Komárno, ktoré nie sú členmi v žiadnej z tanečných organizácií ako
je SZTŠ, IDO, SUTTS, AmaS.
Vekové kategórie
I. kategória
deti vo veku do 7 rokov
II. kategória
deti vo veku 8 - 10 rokov
III. kategória
deti vo veku 11 - 15 rokov
IV. kategória
nad 16 rokov
Súťažná kategória sa určí podľa najstaršieho člena kolektívu. Mladší sa môžu prezentovať
v staršej vekovej kategórii, ale neplatí to opačne.
Tanečné kategórie
A. Vlastná tvorba tanečníka
- tvorba bez pomoci pedagóga
- choreografie, v ktorých môže byť použitý akýkoľvek tanečný štýl i kombinácia
viacerých štýlov
- 1 – 5 tanečníkov
- dĺžka choreografie do 2,5 minúty
B. Malé choreografie
- ľubovoľný tanečný štýl a technika – scénické choreografie, show choreografie, módny
tanec, spoločenské tance
- môže byť použitá aj kombinácia viacerých štýlov
- 1 - 3 tanečníci
- dĺžka choreografie do 4 minút
C. Scénické choreografie

choreografie vychádzajúce z tanečných techník klasického tanca, jazzu a moderného
tanca
- v choreografiách sa využívajú technické zručnosti (izolácie jednotlivých častí tela,
rotácie, vlny, aktívna práca s podlahou), tanečné schopnosti s prejavom a cítením
- 4 a viac tanečníkov
- dĺžka choreografie do 4 minút
D. Show choreografie
- tanečná produkcia s jasne definovanou témou
- muzikálové choreografie, choreografie určené na komerčné vystúpenia a choreografie
revuálneho typu - kabarety, tanečné scénky s námetom a dejom, tanečné epizódy,
paródie z filmov a pod.
- tanec môže využívať rekvizity, hovorené slovo, spev a umelecký prejav s pútavou
vizážou
- môže byť použitý ľubovoľný tanečný štýl v kombináciách, nesmie dominovať disco
- 4 a viac tanečníkov
- dĺžka choreografie do 4 minút
E. Módny tanec
- choreografie, v ktorých dominujú tanečné štýly disco, hip-hop a break-dance
- 4 a viac tanečníkov
- dĺžka choreografie do 4 minút
F. Spoločenské tance
- choreografie, v ktorých môže byť použitý spoločenský štýl
- 4 a viac tanečníkov
- dĺžka choreografie do 4 minút
-

Tanečná plocha
Parket 14 x 10 m
Technické podmienky
Hudobné nahrávky na CD nosičoch musia byť riadne označené na samostatnom nosiči
nasledovne: názov tanečnej skupiny, kategória, názov choreografie, číslo nahrávky.
Štartovné pri registrácii
- malé skupiny 5,- € (1 až 4 tanečníci)
- veľké skupiny 10,- € (5 a viac tanečníkov)
Časový harmonogram bude upravený podľa počtu prihlásených a v dostatočnom časovom
predstihu zaslaný všetkým súťažiacim.
Predbežný časový harmonogram
8.00 – 11.00 – prezentácia, priestorové skúšky
11.00 – 14.00 – súťažná prehliadka
14.00 – 14.30 – rozborový seminár
14.30 – 15.00 – vyhodnotenie súťaže

Hodnotenie
Kritériom hodnotenia bude:
- výber a spracovanie námetu vzhľadom na vek, schopnosti a možnosti interpreta
- výber hudobnej predlohy, resp. práca s hudbou
- technická a charakterová úroveň interpretácie (hudobno-pohybová pripravenosť,
prirodzenosť prejavu a pod.)
- výtvarné dotvorenie vystúpenia (kostýmy, scéna, rekvizity)
- celková umelecká hodnota
- udelené bude 1., 2. a 3. miesto v každej kategórii
Strava
Pre účastníkov bude zabezpečený pitný režim.
Organizátor za osobné veci nezodpovedá.
V prípade nedostatku záujmu si organizátor vyhradzuje právo na zmenu kategórie, alebo
zlúčenie kategórií.
Prihlášky je potrebné zaslať najneskôr do 31. mája 2016
e-mailom: daniela.chytilova@ros-komarno.sk
osobne/poštou na adresu: Regionálne osvetové stredisko v Komárne
Petőfiho 2
945 01 Komárno

