దైవభక్తికన్నా దేశభక్తి మిన్ా

‘భారతీయం’

కళార్చన 2019
జన్వరి 10, 2019 నండి

జాతీయ న్నట్కోత్్వాలు * ఉభయ రాష్ట్రాల జాన్పద ఉత్్వాలు * జిల్లా స్థాయి 64+ కళల పండుగ
మెపుి కోసం కాదు ... మారుికోసం .... మంచి రేపట్ట

జిల్లా స్థాయి 64+ కళల పండుగ - బ్రోచెర్ కోసం
64+ కళల పండుగ వివరములు :
జన్వరి 10, 2019 నండి పి.వి.ఆర్ గ్రండ్స్, ఒంగోలు న్ందు 21 రోజులపాటు జరుగు ‘భారతీయం’ కళారచన్ : 64+ కళల పండుగ లో
భాగంగా అన్నా రకముల ప్రకాశం జిల్లా కళలకు ప్రదరశన్న అవకాశం కల్పిస్తిన్నాము. ఇది పోటీల వేదిక కాదు. మీ కళలన ప్రపంచాన్నక్త
పరిచయం చేసే వేదిక. గీతాల్లపన్, న్ృత్యం, వయవస్థయం, చేతి వృత్తిల నండి శారీరిక దృడత్వం వరకు అన్నా కళలే అన్న గురిించి మీ ప్రంత్ం
లో మీరు మీ కళలో నైపుణ్యవంత్తలన్న భావించిన్ట్ాయిే  ేషరరత్తగా 64+ కళల పండుగ కు దరఖాస్తి పంపగలరు.
దరఖాస్తి విధాన్ం:
31 డిసంబర్ 2018 లోపల 9542196200 న్ంబరుక్త whatsapp లేదా telegram దావరాగాన్న valueskalarchana@gmail.com క్త email
దావరా గాన్న క్రంది సమాచారం పంపగలరు:
1) మీ పేరు :
2) మీ వయస్త :
3) మీ ఫోన్ నంబర్ :
4) మీ వృతిి / పాఠశాల / కళాశాల పేరు :
5) మీ ఊరు :
6) మీ కళ పేరు :
7) క్రంది పట్టిక లో చెపిిన్ విధంగా మీరు ప్రదరిశంచదలచిన్ కళ యొకక వీడియో / ఫోటో రుజువులు పంపగలరు :
8) మీ కళకు గురుిగా ఉన్ా సరిిఫికేట్స్ , న్యయస్ ఆరిికల్స్ యొకక ఫోటోలు :

1

కళారచన్న్ందు మీ కళ

కళ

ప్రదరిశంచు ప్రదేశము

వీడియో / ఫోటో రుజువులు

న్నట్కం, న్ృత్యం, యుదధ/వాయయమ కళలు,
సేిజి / ఎరీన్న / గ్రండ్స లో

సంగీత్ం, వాయిదయం, గారడీ, విజాాన్/స్థమాజిక

ప్రదరిశంచగల్పగిన్వి

ఉపన్నయస్థలు .....

మీ కళ యొకక వీడియో

క్రీడలు

మీ క్రీడా నైపుణ్యం తెల్పసే విధంగా చిన్ా వీడియో

రచన్లు

పుసికమైే  : మీ పుసిక మొదట్ట కొన్నా పేజీల ఫోటోలు.
చిన్ా కధ/వాయసం/కవిత్ అయిే  : పూరిి సమాచారం
కన్పడేటుా ఫోటోలు

స్థిల్స్ లో

చిత్ర కళ, ఫోటోగ్రఫీ, చేతి వృత్తిల ఉత్ిత్తిల

ప్రదరిశంచగల్పగిన్వి

మీ కళ యొకక ఫోటోలు

ప్రదరశన్లు, ....
వయవస్థయ ప్రదరశన్లు, పశు ప్రదరశన్లు, ఆహార
ప్రదరశన్లు, విజాాన్ ప్రదరశన్లు, చిన్ా సిన్నమాలు .....

మీరు ప్రదరిశంచాలనకునే అంశం యొకక వీడియోలు

గమన్నక : ఒకటే అపిాకేరన్ దావరా వేల రకముల కళలన ఒక చోట్టక్త తీస్తకొచేచ ప్రయత్ాం లో కొన్నా ఇబబదులు త్లెత్తితాయి. కనక సందేహాలకు

9542196200 ఫోన్ చేయగలరు. సమాచార వివరముల లో వెల్పతి ఉన్ాట్ాయిే  జూరీలు మీకు ఫోన్ చేసి త్గిన్ సమాచారం సేకరిస్థిరు. కళారచన్
ఉదేేశం కళలన పోషిస్తిన్ా కళాకారులన గురిించి వారిక్త వారి కళక్త పేరు ప్రఖాయత్లు వచేచటుా తోడాిటు ఇవవడమే.

కళల ఎంపిక విధాన్ం :
వివిధ కళారంగాలలో వచిచన్ దరఖాస్తిలు సీన్నయర్ జరాల్పస్ి్ , ఉపాధాయయుల జూరీ పరిశీల్పంచిన్ పిదప మారాకపురం, కందుకూరు ,
ఒంగోలు డివిజన్ స్థాయులలో ఫైనస్ి గా సలెక్టి అయిన్ కళాకారులకు జన్వరి 5, 2019 తారీకు లోపల 'భారతీయం' కళారచన్ - 2019
ఆహావన్ం పంపడం జరుగుత్తంది.
ప్రకాశం జిల్లా 64+ కళలకు, వాట్టన్న పోషిస్తిన్ా కళాకారులకు ఇచుచ ప్రోతా్హకాలు :
మీ కళకు గురిింపుగా

మూడు విభాగాలలో (బాలుర : 16 సం లోపు , యువ : 16-35 సం , సీన్నయర్ : 35 పైన్) వివిధ కళలలో

సరిిఫికేట్స

కళారచన్కు ఎంపికైన్ కళాకారులకు డివిరన్ ల స్థాయిలో (మారాకపూర్ ఫైనస్ి, కందుకూర్ ఫైనస్ి, ఒంగోల్స
ఫైనస్ి గా) మరియు జిల్లా స్థాయి లో (ప్రకాశం ఫైనేస్ి గా) సరిిఫికేట్స ఇవవడం జరుగుత్తంది.

ఇంట్ర్నాట్స లో మీ పేరు
చిరస్థాయిగా ఉండేట్ందుకు

డివిరన్ాస్థాయిలో మరియు జిల్లాస్థాయి లో సరిిఫికేట్స పందిన్ starsన్న Prakasam Wall Of Stars - 2019

ఒంగోలు మరాయదలు

ఆహావన్నత్ కళాకారులకు ట్రావెల్స సబ్స్డీ, భోజన్ వసతి ఇవవడం జరుగుత్తంది.

ఆరిధక తోడాిటు

20 న్నమిష్ట్రల కంటే ఎకుకవ సమయం తీస్తకునే కళా రూపాలకు గౌరవ పారితోరకం ఇవవడం

పేరు మీద ఇంట్ర్నాట్స లో వారి బయోడేటాన పెట్టి గురిించడం జరుగుత్తంది.

జరుగుత్తంది.

వివరములకు ఈ క్రంది కారయన్నరవహకులన్న సంప్రదించగలరు:
website : www.kalarchana.in , www.kalarchana2019.wordpress.com
ఈమెయిలు : valueskalarchana@gmail.com , ఫోన : 9542196200
చిరున్నమా : ఈదర హరిబాబు, అధయక్షులు, ఎన్.ట్ట.ఆర్. కళాపరిరత్ , ZP చైరమన్ కాయంపు కారాయలయము, సంత్పేట్, ఒంగోలు, ప్రకాశం జిల్లా, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ - 523
001.
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