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Turniej Jednego Wiersza
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;wrzesień
Data:
28 marca 2019 godz. 20:00
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;sierpień
Miejsce:
CAFE BELG/Czas na herbatę
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;lipiec
Opis:
Turniej Jednego Wiersza to
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;czerwiec
projekt prezentujący twórczość
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;maj
autorów
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;kwiecień współczesnych
częstochowskich,
szerokiej
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec
grupie
odbiorców.
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&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;styczeń będzie mógł na chwilę się
zatrzymać i posłuchać poezji
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swoim
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;grudzień lub
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;listopad niepublikowanym wierszem i
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;październikwystąpić!
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jest
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częstochowian,
promocja
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młodych
talentów
oraz
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wyłonienie
spośród
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec
uczestników laureatów. Turniej
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&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;styczeń ma za sobą już wiele edycji,
ale
wciąż
cieszy
się
Rok: 2016
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starsi,
znajdą
przyjazne
miejsce dla prezentowania
swojej
twórczości
i
wrażliwości.
Każdy
poeta
będzie mógł podzielić się
swoją twórczością. Impreza
ma formułę otwartą, tematyka
tekstów poetyckich nie jest
określona.
Turniej odbywa się w ramach
cyklu PO_CZYTAJ!, czyli akcji
promującej
Festiwal
Dekonstrukcji Słowa "Czytaj!".
Kolejne spotkania odbywać się
będą w każdy ostatni czwartek
miesiąca.
Na zwycięzcę czeka nagroda
w wysokości 200 zł.
Zadanie zostało sfinansowane
ze środków budżetu Ośrodka
Promocji
Kultury
"Gaude
Mater".

W jury zasiądą: Janusz
Pawlikowski #℣佐⌡⌀搀稀椀攀渀渀椀欀愀爀稀,
przewodniczący jury#℣䍐⌡⌀,
Małgorzata Iżyńska #℣佐⌡⌀瀀漀攀琀欀愀,
autorka tekstów, radna Miasta
Częstochowy#℣䍐⌡⌀ 椀 䈀攀愀琀愀 䨀愀渀椀挀欀
#℣佐⌡⌀娀匀稀 椀洀⸀ 匀琀攀昀愀渀a
Żeromskiego).
Galeria:
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Lokalizacja na mapie:

Pozostałe wydarzenia
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