2019. gada 12. septembra
Jelgavas Dzejas dienu
konkursa

DZEJAS SLAMS
Nolikums
“DZEJAS SLAMS” ir viena no vitālākajām un enerģiskākajām dzejas kustībām, kas
daudzviet pasaulē ir atdzīvinājusi interesi par mūsdienu dzeju.
Tā ir dzejnieku sacensība, kurā ikviens, kurš raksta dzeju, var piedalīties un izpildīt savus
oriģināldarbus auditorijas priekšā. Žūrijas un skatītāju balsojumā tiek noteikts šīs sacensības
uzvarētājs!
KONKURSA ORGANIZĒTĀJS
Jelgavas pilsētas bibliotēka
Adrese: Akadēmijas iela 26, LV-3001
Tālrunis: 29445246
E-pasts: 2019dzeja@gmail.com
KONKURSA MĒRĶIS
1. Daudzināt dzeju un dzejnieku
2. Vairot interesi par dzeju un tās radīšanas procesu
3. Iepazīstināt ar dzejas uzbūvi un tās analīzes pamatprincipiem
4. Aizraut jauniešus ar dzejošanas prieku
5. Atklāt mūsu pilsētas jaunos talantus
6. Attīstīt un pilnveidot jauniešos publiskas uzstāšanā prasmes
7. Sekmēt interesi par literārajiem procesiem Latvijā.
DALĪBNIEKI
Jauni un talantīgi jaunieši, vēlams vecumā no 16 līdz 30 gadiem.
ŽŪRIJA
Profesionāli dzejnieki ar pieredzi jauno dzejnieku konsultēšanā:
Andra Manfelde
Eduards Aivars
Inga Pizāne
Dace Micāne-Zālīte
Klātesošā publika un atbalstītāji
NORISE
DZEJAS SLAMĀ piedalās ne vairāk kā 10 jaunie dzejnieki, kas tiek izraudzīti pēc iepriekš
atsūtīta dzejas piemēra.
Katram dalībniekam jāsagatavo 3 dzejoļu izpildījumi, jo sacensība sastāv no 3 dzejas
raundiem. Dzejoļu tematika, stils, izteiksme netiek noteikti.






PIRMAJĀ KĀRTĀ 10 dalībnieki nolasa vai deklamē TIKAI vienu dzejoli. Pēc tās notiek
vērtēšana.
OTRAJĀ KĀRTĀ iekļūst 5 dzejnieki, kuriem ir augstākais vidējais vērtējums. Tiek dota
iespēja izpildīt otro sagatavoto dzejoli. Vēlreiz tie tiek vērtēti.
TREŠAJĀ KĀRTĀ iekļūst tikai 3 dzejnieki. Tie izpilda trešo dzejoli, pēc tā tiek noteikts
slama uzvarētājs.
Dzejnieki tiek vērtēti gan pēc piedāvātā satura, gan pēc performances, piešķirot
atzīmes no 1 līdz 10.

DZEJAS SLAMA uzvarētājs saņem naudas balvu 100 EUR.
Katra dzejoļa izpildījums nedrīkst būt garāks par 3 minūtēm. To var izpildīt, gan lasot no
lapas, gan runājot no galvas. Nav atļauti citu autoru darbu izpildījumi.
PIETEIKŠANĀS KONKURSAM
Elektroniski, sūtot vēstuli 2019dzeja@gmail.com
Klāt pievieno savas dzejas piemēru.
Vēstules tiek pieņemtas līdz 10. septembra plkst. 12.00.
Apstiprinājums par dalību tiek izziņots līdz 11. septembra plkst. 18.00
Neskaidrību gadījumā zvanīt, tālr. 29445246
KONKURSA NORISES VIETA UN LAIKS



2019. gada 12. septembrī, plkst. 16.00
Jelgavas pilsētas bibliotēkas K.Barona zālē, Akadēmijas ielā 26, Jelgavā

