CONCURSUL DE DANS ”Dansul Steluțelor”
Ediția a VII-a, 2017

REGULAMENT

Concursul „Dansul Steluțelor” se află la a VII-a ediție în județul Cluj și este
inițiat de către Școala Gimnazială Internațională Spectrum Cluj-Napoca.
„Dansul Steluțelor” își propune descoperirea de noi talente artistice în rândul
preșcolarilor, creșterea interesului acestora pentru dans, fiind în același timp un prilej
de stabilire a relațiilor de colaborare dintre Școala Gimnazială Internațională Spectrum
și grădinițele existente la nivelul județului Cluj. Concursul se adresează copiilor din
ciclul preșcolar (grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare).
Obiective:
 încurajarea copiilor talentați în domeniul dansului;
 stimularea simțului artistic și estetic al copiilor;
 posibilitatea de a pune în evidență atât talentele copiilor, cât și spiritul creator
al cadrelor didactice responsabile cu instruirea lor;
 cultivarea sentimentelor de prietenie și cooperare între copii;
 dezvoltarea parteneriatelor între grădinițele din județul Cluj.
Înscriere și desfășurare:
Perioada de înscriere: 5 decembrie 2016- 13 ianuarie 2017
Concursul va avea loc în data de 21 ianuarie 2017, la Școala Gimnazială
Internațională Spectrum, str. Calea Mănăștur, nr. 22-24, începând cu ora 09.00.
Pentru înscriere, fiecare trupă trebuie să completeze fișa de înscriere în format
electronic. Fișele de înscriere se trimit la adresa titiana.bodea@cluj.spectrum.ro , doar
în format electronic. Piesele muzicale folosite în cadrul reprezentațiilor de dans
trebuie trimise tot prin email la adresa titiana.bodea@cluj.spectrum.ro.
Dimensiunea scenei este de 3,6X6,2m.

Condiții de participare:
Concursul se adresează copiilor preșcolari.
Copiii pot participa individual, în perechi sau în grup.
Pot participa atât grădinițele de stat, cât și cele particulare.
Ultima zi de înscriere este vineri, 13 ianuarie 2017.
Concursul se va desfășura conform unui program stabilit, iar în data de 18
ianuarie 2017 se va comunica responsabililor de grup ora exactă de intrare în concurs
a fiecărui participant.
Durata prestației: maximum 5 minute.
Fiecărui participant îi este permis să danseze o singură dată.
Genul de dans, muzica şi costumația rămân la alegerea coordonatorului de dans.
Festivitatea de premiere va avea loc în 21 ianuarie 2017, după încheierea
concursului.
Criterii de evaluare:
1. Selectarea tematicii dansului în concordanță cu vârsta copilului;
2. Postura corporală în timpul dansului;
3. Mesajul transmis prin dans;
4. Sincronizarea pașilor de dans cu muzica;
5. Mișcarea, gestica, ritmul dansului;
6. Costumația;
7. Coregrafia.
Premii:
1. Toți copiii şi educatoarele/ coregrafii vor primi diplome de participare.
2. Copiii/ perechile/ grupurile/ câștigătoare vor primi: diplome și trofee
3. Educatoarele/ coregrafii copiilor clasați pe locurile I, II şi III vor primi diplome
de merit.
Premierea va avea loc în ziua concursului, după terminarea reprezentațiilor.
Ora exactă de intrare în concurs va fi comunicată în data de 18 ianuarie 2017.

