
 
X ARTYSTYCZNE SPOTKANIA  
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

„ASON  2019” 
TEATR, WOKAL, PLASTYKA 

 

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Organizatorem X ARTYSTYCZNYCH SPOTKAŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH są: 

Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu  i  Fundacja im. Brata Alberta Warsztat 

Terapii Zajęciowej "Bratanki". 

 

2. ASON 2019  odbędzie się 25 kwietnia 2019r. w godz. 10.00 – 13.00 w sali 

widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Przedzamcze 11/15 

w Toruniu. 

 

3. W ASON 2019 mogą wziąć udział grupy teatralne i  zespoły  wokalne, w skład 

których wchodzą osoby niepełnosprawne oraz niepełnosprawni soliści. 

 

4. Podstawą do wzięcia udziału w spotkaniu jest przesłanie do 8 kwietnia 2019 r. 

wypełnionej karty zgłoszenia na adres m.illeczko@mdktorun.pl  (z tematem ASON 

2019).  

 

5. Uczestnicy Przeglądu otrzymują dyplom, pamiątkowy znaczek oraz statuetkę          

PEGAZA.  

 

6. Szczegółowych informacji udziela Magdalena Illeczko,  tel.: 601 237 905. 

 

CEL IMPREZY 

- przegląd dokonań i osiągnięć osób niepełnosprawnych 

- motywowanie osób niepełnosprawnych do rozwijania zdolności twórczych 

- ukazanie talentów osób niepełnosprawnych 

- promowanie twórczego podejścia do otaczającego nas świata  

- integrowanie środowisk   

 

 

 

 

mailto:m.illeczko@mdktorun.pl


 
PRACE PLASTYCZNE 

  „Projekt znaczka okolicznościowego ASON 2019”   

 

1. Od kilku lat cieszymy się z dorocznej prezentacji dokonao artystycznych dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej. Jesteśmy dumni, że to wielobarwne święto znalazło swoje stałe 
miejsce w kalendarzu. W tym roku już po raz czwarty celem jest stworzenie znaczka 
okolicznościowego, który będzie towarzyszył tej imprezie i wszystkim jej uczestnikom.  
Przypominamy, że X ASON poświęcony jest głównie sztuce teatralnej i wokalnej. 

2. Temat pracy plastycznej ma nawiązywad do ASONU, ilustrowad to, co się dzieje w 
czasie tej imprezy, pokazad nastrój tego spotkania. Najciekawsza praca zostanie 
zrealizowana w postaci pamiątkowego znaczka dla każdego uczestnika.  

3. Praca może byd wykonana dowolną techniką (rysunek, grafika, malarstwo, techniki 
własne). 

4. Projekt znaczka powinien byd wykonany na podłożu o wymiarach:  
 kwadrat - 15 cm x 15 cm  
 prostokąt - 21 cm x 15 cm ( połowa kartki A4)  

5. Uwaga! Dopuszczamy tylko prace dwuwymiarowe (płaskie) 
6. Z tyłu ilustracji drukowanymi literami należy napisad: swoje imię i nazwisko, wiek, adres 

organizacji/szkoły/fundacji, imię i nazwisko osoby, która pomagała autorowi pracy. 
7. Można wykonad więcej niż jedną pracę (maksymalnie 3 prace). 
8. Do 15 kwietnia 2019 r przyjmujemy prace w Sekretariacie MDK. (Uwaga! Powinny byd 

nieoprawione i niezrolowane). 
9. Zgłoszone prace przechodzą na własnośd Młodzieżowego Domu Kultury i nie będą 

zwracane autorom. 
 

PREZENTACJE SCENICZNE 
- TEATR, WOKAL - 

1. Osoby i grupy biorące udział w ASON 2019 występują w kolejności określonej 

programem przysłanym po 15 kwietnia 2019 r. do instytucji delegujących artystę. 

W przypadku dużej liczby chętnych o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność 

zgłoszeń. 

2. Każda grupa może zaprezentować spektakl, etiudę teatralną lub monodram 

nie przekraczający 15 minut. 

3. Grupy wokalne, soliści mogą zaprezentować jeden utwór. 

4. Organizatorzy zapewniają: scenę o wymiarach 4 x 15 m z oświetleniem i 

 nagłośnieniem oraz „garderobę” dla uczestników przeglądu. 

5. Nie przewiduje się prób przed występami. 

6. Montaż scenografii nie może przekroczyć 5 min. 

7. Podkłady muzyczne należy dostarczyć akustykowi MDK na płycie CD lub pendrivie 

przed rozpoczęciem imprezy. 

8. Przegląd nie ma charakteru konkursowego, ale organizator powołuje jury, 

które wyrazi swoją opinię o każdej prezentacji.  

 

Zapewniamy miłą i serdeczną  atmosferę. 


