Kedves Kollégák!

Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr 13. alkalommal rendezi meg
Országos Találkozó rendezvényét, amelynek kiemelt programeleme marad a Ki-Mit-Tud?,
ezúttal „Életünk filmkockái …” témában.
A rendezvény az idei évben is a Széchenyi István Egyetem Sportcsarnokában (9026 Győr,
Egyetem tér 1.) kerül megrendezésre 2017.09.05-én.

A Ki-Mit-Tud? vetélkedőt csoportos tánc, csoportos ének és csoportos jelenet
kategóriában tudjuk meghirdetni az érdeklődők számára.
A csoportos jelenetet a hangosítás nehézségei miatt, csak úgy tudunk elfogadni, hogy egy
vagy két narrátor mondja el a csoport által eljátszott jelenet szövegét. A színpadot nem tudjuk
máshogy kihangosítani, és mikroportok felszerelésére sincs lehetőség.

A továbbiakban szeretném Önökkel megosztani a legfontosabb információkat a
programelemmel kapcsolatban:
o Az idei évben is szívesen látjuk azokat a műsorokat, ahol generációk működnek
együtt.
o A csoportok maximum 10 perces műsorszámokat adhatnak elő. Tisztelettel kérek
minden fellépőt, hogy az időkeretet ne lépjék túl, mert nagyon szoros időbeosztással
kell a programelemet lebonyolítani.
o A színpad mérete 80 négyzetméter.
o A produkciójuhoz, kiválasztott zenét kérem, küldjék el részünkre 2017. július 28-ig,
hogy kipróbálhassuk, hogy a zeneszámok lejátszhatók-e a rendezvény helyszínén. A
Cd-ket a következő címre várjuk: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
Győr, Projektkoordinációs Csoport, 9026 Győr, Kálóczy tér 9-11.

A program összeállításához szeretném az Önök segítségét kérni.
Az idei évben is szeretnénk a fellépő csoportokat személyesebb formában bemutatni és
értékelni, ezért kérnénk egy írott anyagot, amelyben a következő információkat megtaláljuk:

o A csoport hány fővel fog fellépni?
o Mikor alakult a csoport, milyen eredményeikre a legbüszkébbek?
o Az Országos Találkozón hányszor léptek fel, milyen helyezéseik voltak?
o A generációs kapcsolat megjelenik –e máshol is a fellépéseik, mindennapi életük
során?
o Minden érdekesség, amit a csoportról érdemes tudni: hány éves a legidősebb
csoporttag, van-e „híres” ember, kikre a legbüszkébbek, hol készülnek, hogyan
készülnek?
o Milyen élmény, emléke van az Országos Találkozó rendezvényekkel kapcsolatban,
amelyet szívesen megosztana a részvevőkkel?

A feltett kérdések csak gondolatébresztők, természetesen minden információt szívesen
fogadunk a csoportról.

Tisztelettel kérem Önöket, hogy ezeket az írásokat 2017. július 28-ig juttassák el a
projekt@eeszi.hu e-mail címre, vagy postán az Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézmény Győr, Projektkoordinációs Csoport, 9026 Győr, Kálóczy tér 9-11. címre.

Munkájukat előre is köszönjük.
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