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W minionym półwieczu Studniówki w szkołach polskich na Litwie nabrały specyficznego charakteru,
stając się jedną z najpopularniejszych imprez młodzieżowych m.in. poprzez ich kabaretowy charakter.
Uczniowie klas przedmaturalnych i maturalnych przygotowują cały szereg skeczy i parodii, które
wystawiane są tylko raz – na studniówce (ostatnio czasem dwa – także na spotkaniu absolwentów) –
widzami tych widowisk są więc tylko sami uczniowie, nauczyciele, ew. rodzice i absolwenci tej szkoły.
Ideą Kabaretonu „StuDnia” jest wyjście z humorem szkolnym do szerszej publiczności i prezentacja
uczniowskich kabaretów w systemie konkursowym – najlepsi warci są nawet cennych nagród! Skoro
istnieją festiwale teatrzyków szkolnych, zespołów folklorystycznych i piosenki dziecięcej – dlaczego
dobry humor, którego nigdy dość, ma pozostać w cieniu? Tym bardziej, że nie wymaga to specjalnego
wysiłku poza wyborem najbardziej udanych żartów, skeczów i piosenek (tańców) z najnowszej
Studniówki i zaprezentowaniem się jeszcze raz, już nie w szkole, ale w szerszym gronie Samych
Swoich!

Zapraszając do udziału w tym festiwalu, chcemy zwrócić większą uwagę młodzieży na kabaret jako
formę twórczości scenicznej i wyrazu artystycznego. Do dziś na Wileńszczyźnie nie ma ani jednej stałej
grupy kabaretowej, mimo że zainteresowanie ze strony społeczności polskiej jest ogromne!

Zależy nam również na mobilizacji uczniów i nauczycieli do większego zaangażowania twórczego na
etapie przygotowań programu tradycyjnych studniówek, zachęceniu do bardziej ambitnego i
uniwersalnego potraktowania prezentacji, wyjścia poza typowe parodie nauczycieli i wtórne dowcipy.
Mamy nadzieję, że Kabareton „StuDnia” stanie się imprezą cykliczną, z której wyrosną kiedyś stałe
grupy kabaretowe, przygotowujące oryginalny, własny program dla publiczności nie tylko polskiej i nie
tylko na Litwie. Wierzymy, że zachętą do udziału w Kabaretonie będą nie tylko atrakcyjne nagrody – a
najlepsi w nagrodę pojadą do Brukseli! – ale też wola rywalizacji i pewność siebie oraz własnej
twórczości.

Przebieg konkursu:

Do 9 lutego 2015 r. należy przesłać zgłoszenie, potwierdzające udział w konkursie, na adres mailowy:
beata.buzynska@wilnoteka.lt
Do 18 lutego 2015 r. zgłoszone szkoły powinny nadesłać nagranie wideo programu studniówkowego w
wersji pełnej lub (preferowane) skróconej, 20-30 minutowej. Na podstawie nadesłanych nagrań jury
wybierze 5-6 finalistów, których programy zostaną zakwalifikowane do finału.
Zgłoszenia przyjmujemy w następujących postaciach:

a. nagrane na CD/DVD lub inny nośnik cyfrowy (dysk, karta, itp) i dostarczone do redakcji portalu
Wilnoteka.lt (Dom Kultury Polskiej w Wilnie, ul. Naugarduko 76);

b. w postaci pliku (linku), przesłanego na adres mailowy beata.buzynska@wilnoteka.lt;

c. poprzez bezpośrednie zamieszczenie na portalu YouTube (w postaci zamkniętej, adres i dostęp
zostanie podany uczestnikom, którzy zgłoszą swój udział).

Finaliści zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do finału do 23 lutego 2015 r. Wyboru dokona jury,
w skład którego wejdą przedstawiciele środowisk artystycznych Polski i Litwy (2 os.), Polskiej Macierzy
Szkolnej (1 os.), redakcji Wilnoteki (1 os.). Przewodniczyć jury będzie twórca jedynego na
Wileńszczyźnie polskiego kabaretu „Chata” Zbigniew Lewicki.

27 lutego 2015 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędzie się gala finałowa Kabaretonu
„StuDnia’2015” (początek – godz.17.00), podczas której finaliści zaprezentują swoje programy
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(wspierać ich mają grupy kibiców), a komisja wyłoni zwycięzców oraz laureatów, jak też najlepszą
grupę kibiców.

Zwycięzcy zdobędą dla swojej szkoły puchar i tytuł Najweselszej Szkoły Wileńszczyzny 2015, a także
wyjazd do Brukseli i wizytę w Parlamencie Europejskim na zaproszenie europosła Waldemara
Tomaszewskiego. Na laureatów II i III miejsca oraz najlepszych kibiców także czekają ciekawe
wycieczki i nagrody, które na pewno dodadzą im skrzydeł!

Wymagania:

Prezentowany podczas gali finałowej program nie może przekroczyć 20 minut. W programie powinny
znaleźć się 3 obowiązkowe elementy: inwokacja czyli przedstawienie się (prezentacja drużyny lub
szkoły), co najmniej jeden skecz wieloosobowy i co najmniej 1 prezentacja muzyczna (piosenka lub
taniec). Każdy program zostanie oceniony przez jury, które wyda ostateczny werdykt. Ze względu na
główną nagrodę liczba uczestników każdej drużyny nie może przekroczyć 12 osób (z
nauczycielem/opiekunem).
Każda drużyna-finalista zobowiązana jest zorganizować także grupę poparcia (kibiców) na koncert
finałowy. Liczba kibiców nie może przekroczyć 40 osób. Podczas wyboru najlepszych kibiców
(oddzielna nagroda) jury będzie uwzględniało m.in.: przygotowanie (transparenty, itp), hasła
„zagrzewające” i pomysł na kibicowanie.
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