దైవభక్తికన్నా దేశభక్తి మిన్ా

‘భారతీయం’

కళార్చన 2019
జన్వర్ష 10, 2019 నండి

మెపుి కోసం కాదు ... మారుికోసం .... మంచి రేపటి కోసం
జాతీయ న్నటకోత్సవాల - బ్రోచెర్
20వ వార్షికోత్సవం జరుపుకంటున్ా ఎన్.టి.ఆర్ కళాపర్షషత్, ఒంగోలు వేదికన్ందు జన్వర్ష 10, 2019 నండి జరుగు ‘భారతీయం’
కళారచన్ 2019 : 64+ కళల సంబరాలు లో భాగంగా నిరవహంచు జాతీయ న్నటకోత్సవాల అప్లికేషన్ www.kalarchana.in వెబ్
సైట్ ద్వవరా విడుదల చేయడం జర్షగంది. అవినీతి నిర్మూలన్, ప్రకృతి సమతులయత్, సుస్థిర ప్రగతి, జాతీయ సమైకయతే లక్ష్యంగా చేసుిన్ా
ఈ 'భారతీయం' కళారచన్ 2019 : 64+కళల సంబరాలుక అనిా రాష్ట్రాల అనిా భాషల న్నటక కళా సంసిలక ఆహ్వవన్ం.
అనిా రకముల న్నటకాలక అవకాశం కలిగే విదంగా పోటీత్త్వంతోకాక ఫెస్థివల్ నేపధ్యం లో జాతీయ న్నటకోత్సవాలక పదయ, గదయ,
సంగీత్, న్ృత్య, చార్షత్రాత్ూక, సామాజిక, పౌరాణిక, ప్రయోగాత్ూక, జాన్పద, కలిిత్, ముఖాభిన్యం, హ్వసయ, బాల, యువ, మహళా,
స్టిజి, ఎరీన్న, వీధి,.... ఇలా వివిధ్ విభాగాలన, వివిధ్ కాలపర్షమితులలో అనిా భాషల కళా సంసిలన ఆహ్వవన్ంపలుకతున్నాము.
న్నటక కాలపర్షధి మర్షయు న్నటక అంశాలన దృష్టిలో వంచుకొని క్రంది పటిికలో తెలిప్లన్ విధ్ముగా అనిా రకముల న్నటకములక
గౌరవ పార్షతోషకం ఇవవడం జరుగుతుంది.
కళాసంసిలు న్వంబర్ 30వ తారీక లోపల క్రంది నియమాల లో తెలియజేస్థన్ విదంగా అప్లికేషన్ న పంపగలరు. దేశం
న్లుమూలల నండి అనిా భాషల కళార్మపాలన ఆహ్వవన్ం పలుకతున్ా ఎడల, ఈ సంవత్సరం నండి వీడియో స్క్రూటినీ ద్వవరానే
న్నటక కళార్మపాలన ఎంప్లక చేయదలిచాం. దరఖాసుి చేస్ట వారు అప్లికేషన్ ఫీజు కటిన్వసరం లేదు. డిసంబరు 15 లోపల
స్క్రూటినీ లో సలెక్టి అయిన్ కళార్మపాల సమాచారం ఆయా సంసిలక తెలియ జేయడం జరుగుతుంది.
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విషయ సూచిక :
a) గౌరవ పార్షతోషకం, వసతుల మర్షయు బహుమతుల వివరాలు - 2
b) మారగదరశకాలు మర్షయు ముఖ్య నియమాలు -
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c) దరఖాసుి

5

-

గౌరవ పార్షతోషకం, వసతుల మర్షయు బహుమతుల వివరాలు
గౌరవ పార్షతోషకం (న్నటక కాలపర్షధి మర్షయు న్నటక అంశాల ఆధారంగా)
అసాధారణ

చార్షత్రాత్ూక,

సటిింగ్సస తో

పౌరాణిక, జాన్పద

సిషల్ ఎఫెక్టి్ చేస్టి

కాసూియమ్సస ఉంటే

+2,000/-

+10,000/- వరక

+10,000/- వరక

+౩000/-

+10,000/- వరక

+10,000/- వరక

+4000/-

+10,000/- వరక

+10,000/- వరక

+5000/-

+10,000/- వరక

+10,000/- వరక

ప్రదరశన్

కనీస గౌరవ

పదయ, గాన్, న్ృత్య

సమయము

పార్షతోషకం

ఆధార ప్రదరశన్లక

*

25 – 40 ని

20,000/- &
ప్రయాణ సబ్ససడీ

45 ని– 1 గం

25,000/- &
ప్రయాణ సబ్ససడీ

1 గం 15 ని నండి

30,000/- &

1 గం 50 ని

ప్రయాణ సబ్ససడీ

*

*

*

2 గం పిస్

35,000/- &
ప్రయాణ సబ్ససడీ

గర్షషి గౌరవ
పార్షతోషకం
42,000/- వరక &
ప్రయాణ సబ్ససడీ
48,000/- వరక &
ప్రయాణ సబ్ససడీ
54,000/- వరక &
ప్రయాణ సబ్ససడీ
60,000/- వరక &
ప్రయాణ సబ్ససడీ

ఇత్ర పార్షతోషక, వసతుల మర్షయు బహుమతుల వివరాలు :

 కనీస గౌరవ పార్షతోషకం మీ న్నటక సమయం ఆధారంగా నిరణయించడం జర్షగంది. బాల/యువ/మహళా/స్టిజి/ ఎరీన్న/వీధి బేధాలు
లేకండా గర్షషి గౌరవ పార్షతోషకం కళారచన్-2018 న్నటక గుణనిరేణత్లు మీ న్నటక ప్రదరశన్లోని అంశాలు, న్నణయత్ మర్షయు
పర్షమాణం ద్వవరా నిరణయిసాిరు.

 రచయత్ పార్షతోషకం : ఈ సంవత్సరం నండి కనీస పార్షతోషకంలో 10 % రచయత్ పార్షతోషకంగా DD ఇవవడం జరుగుతుంది.
 ప్రయాణ సబ్ససడీ : ఒంగోలుక్త ౩౦౦ క్తలోమీటరి లోపు ఉన్ా కళాసంసిలక ప్రయాణ సబ్ససడీ ఎన్.టి.ఆర్ కళాపర్షషత్ త్రుఫున్
ఇవవడం జరుగుతుంది (క్తలో మీటరి ఆధారంగా 50 % స్లిపర్ కాిసు(రైలు) రేటులో). ప్రయాణ సబ్ససడీ పందడానిక్త
కళాసంసిలు రైలు / బసుస టికెటుి లేద్వ కార్/జీప్ డీజిల్ బ్సల్ జిరాక్టస/ఇమేజ్ సబ్సూట్ చేయగలరు.

 మీ ప్రదరశన్ డేట్స లో రండు రోజుల వసతి మర్షయు భోజన్ ఏరాిటుి చేయడం జరుగుతుంది.

 ప్రేక్ష్క ఆదరణ పందిన్ న్నటకాలక, దరశకలక, రచయిత్లక, న్టులక, సాంకేతిక నిపుణలక ప్రతేయక బహుమతులు, బాిగ్స
లో e-సర్షిఫికేట్ కేటాయించడం జర్షగంది.
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మారగదరశకాలు మర్షయు ముఖ్య నియమాలు :
1. దరఖాసుి పంపవలస్థన్ ఆఖ్రు తేది 30-11-2018.
2. ఒక సమాజం/డైరకిర్ యొకర ఎనిా న్నటకాలకైన్న దరఖాసుి పంపవచుచ. అయితే దరఖాసుిలన విడి విడిగా
పంపవలెన. ఎన్.టి.ఆర్ కళాపర్షషత్ 20వ వార్షికోత్సవం సందరగంగా పూరవం ఒంగోలు లో ప్రదర్షశంచిన్
కళార్మపాలన ఇంకొకసార్ష అనమతిసుిన్నాం.
3. సంగీత్, న్ృత్య, పౌరాణిక, జాన్పద అంశాలు ఉన్ా న్నటకాలు మిన్హ్వయించి అనిా న్నటకాలూ “భారతీయం “
ఆశయాలక దగగరగా ఉండాలి. అన్గా అవినీతి/కాలుషయ నివారణ ,సుస్థిర ప్రగతి, మాన్వతావిలువలు, దేశభక్తి,
జాతీయ సమైకయత్ అంశాలక సoబంధిoచిన్వై ఉండాలి. సంగీత్, న్ృత్య, పౌరాణిక, జాన్పద న్నటకాలలో కూడా
దైవభక్తినేకాక మాన్వతా విలువలు ఎకరవ ఉండేటటుి చూడమని సూచన్.
4. ప్రాధ్మిక పర్షశీలన్ విధాన్ం: మా నూత్న్ ప్రాధ్మిక పర్షశీలన్ విధాన్ంలో కళాసంసిలక కాలయాపన్
జరుగకండా, సౌకరయవంత్ంగా పాల్గగనేటటుి సంసరరణలు జర్షగాయి. ప్రత్యక్ష్ ప్రాధ్మిక పర్షశీలన్న ఈ
సంవత్సరం నండి రదుు చేసాము. వీడియో పర్షశీలన్ ద్వవరా మీ న్నటకానిా మా గుణనిరేణత్లు పర్షశీలించి
ఎంచుకోవడం జరుగుతుంది. వీడియో పర్షశీలన్కొరక మీరు వీడియో ఈ విధ్ముగా పంపవలెన :
a. వీడియో 1 (త్పినిసర్షగా పంపవలస్థన్ది) : అంత్రాయం లేకండా తీస్థన్ మీ ప్రాక్టిసు వీడియో ( 2030
అనే అంకెల కోడ్ ని ఒక చారుి/కాగత్ం మీద పెదుగా వ్రాస్థ ముందు చూప్లంచి ఆ త్దుపర్ష మీ ప్రాక్టిసు
న్నటకానిా కట్ చేయకండా వీడియో తీయాలి).
b. వీడియో 2 (త్పినిసర్ష కాదు): కాసూియమ్స మర్ష సటిింగ్సస తో ఉండే మీ సంపూరణ వీడియో . (ఎపిటిదైన్
కావచుచ).
5. మీ దరఖాసుి, మర్షయు దరఖాసుిలో అడిగన్ సమాచారమున పూర్షిగా జత్పరచి పంపవలెన. వీడియో లో
ఎటువంటి అంత్రాయం ఉండకండా చుసుకొన్వలెన. కాిర్షటీ తో వీడియో తీయగలిగే మంచి సల్ ఫోన్ లేద్వ
వీడియో కేమెరాని వాడగలరు. వీడియో తీస్ట విషయం లో మీక అవగాహన్ కొరక మేము సహ్వయం చేయగలం.
9848910111 (ఈదర భరత్) న్ంబరుక ఫోన్ లేద్వ whatsapp చేస్థ త్గన్ సహకారం పందగలరు.
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6. వీడియో 1 (ప్రాక్తిసు వీడియో) లో న్టించిన్ న్టీన్టులు మాత్రమే తుది ప్రదరశన్లో న్టించవలెన. అనమతి
లేకండా మారుిలు చేయరాదు.
7. మీ దరఖాసుి మర్షయు దరఖాసుిలో అడిగన్ సమాచారమున జత్పరచి ఈమెయిలు ద్వవరా కానీ పోసుి ద్వవరా
గానీ పంపవచుచన.
a. ఈమెయిలు ద్వవరా అయితే valueskalarchana@gmail.com క్త మీ దరఖాసుి సమాచారం యొకర
సారన్ కాపీస్/word ఫైల్స మర్షయు వీడియో లింక (Google Drive Link or YouTube Link) ఈమెయిల్
చేయగలరు
b. పోసుి/కొర్షయర్ ద్వవరా అయితే మీ దరఖాసుి సమాచారం మర్షయు మీ వీడియో CD/ DVD/ PENDRIVE
ని ఈ అడ్రస్ క్త పంపగలరు : ఈదర హర్షబాబు, అధ్యక్షులు, ఎన్.టి.ఆర్. కళాపర్షషత్ , ZP చైరూన్ కాయంపు
కారాయలయము, సంత్పేట, ఒంగోలు, ప్రకాశం జిలాి, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ - 523 001.
8. స్త్రీ పాత్రలు స్త్రీలే ధ్ర్షంచవలెన. పురుష పాత్రలు పురుషులే ధ్ర్షంచవలెన. న్టీన్టులు పాత్రక త్గన్ శరీరాకృతి
కలిగవండాలి.
9. రంగసిలంపై ఆధునిక సాంకేతిక పర్షజాాన్ంతో కూడిన్ సౌండ్ స్థసిమ్సస ఏరాిటు చేయబడున. ప్రదరశన్క
సాధారణంగా ఉపయోగంచుకొనే లైటింగ్స పర్షకరాలు (సాిట్ లైట్, డిమూర్ మర్షయు కలర్ లైట్స ) ఏరాిటు
చేయబడున.
10. ఏ కారణము తెలుపకండానే ప్రాధ్మిక పర్షశీలన్ నండి గానీ ఉత్సవాలనండి గానీ ప్రదరశన్లన తొలగంచుటక
పర్షషత్ వార్షక్త పూర్షి అధికారం కలదు. న్నయయపరమైన్ విషయాలు ఒంగోలు పర్షధిలోనే పర్షషరర్షంచుకోవలెన.
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‘భార్తీయం’ – కళార్చన 2019
ఒంగోలు , ఆంధ్ర ప్రదేశ్ , ఇండియా
దరఖాసుి (న్నటక విభాగం)

( ఈ దరఖాసుి పుర్షంచక ముందే మారగదరశకాలు మర్షయు ముఖ్య నియమాలు పూర్షిగా చదవగలరు )

1. ప్రదరశన్ పేరు: ________________________________________________________________________
2. విభాగం(మీ ప్రదరశన్ వీటిలో ఏ విభాగాలోి ఉంటుందో వాటిక్ట టికర☑ పెటిండి)
పదయ☐ గదయ☐ సంగీత్☐ న్ృత్య☐ చార్షత్రాత్ూక☐ సామాజిక☐
కలిిత్☐ హ్వసయ☐ ఏక పాత్ర☐ ముఖాభిన్యం☐
స్టిజి☐ ఎరీన్న☐ వీధి☐

పౌరాణిక☐ ప్రయోగాత్ూక☐ జాన్పద☐

బాల☐ యువ☐ మహళా☐

వేరే విభాగం : _______________________________________________

3. ప్రదరశన్ కాలపర్షమితి: __________________________________
4. సమాజం పేరు, చిరున్నమా, ఫోన్/సల్ నె౦, ఈమెయిల్:

5. సమాజం అధ్యక్షులు/కారయదర్షశ పేరు,చిరున్నమా,ఫోన్/సల్ నె౦, ఈమెయిల్.:

6. దరశకలు పేరు,చిరున్నమా, ఫోన్/సల్ నె౦., ఈమెయిల్:

7. రచయత్ పేరు,చిరున్నమా, ఫోన్/సల్ నె౦., ఈమెయిల్:
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8. మీ న్నటకం పూరవం ఎకరడైన్న ప్రదర్షశంచారా ? ఒకవేళ ప్రదర్షశస్టి ఆయా పర్షషత్ / ఫెస్థివల్ వివరాలు :

9 . మీ ఫండేషన్ యొకర నియమావళిని, విధి విధాన్ములన పూర్షిగా చదివి తెలుసుకొనియున్నాము. అందుక నేన మర్షయు మా
సమాజ సభ్యయలము బదుులమైయుండగలవారము. ఈ క్రంది సమాచారమున జత్పరుసుిన్నాము:
a) 50 పదాలలో సంక్షిప
త కథా సారంశము (ప్ర
ే క్షకుల కొర్కు)
b) 150 పదాలలో మీ ర్ంగస
థ ల బ ందం గురంచి పర్చయం (ప్ర
ే క్షకుల కొర్కు)
c) ఒక ప్రజి మంచకుండా సంక్షిప
త కథా సారంశము (విలేకరుల కొర్కు)
d) ర్చనా ప
ే తి
e) స్క్రూటినీ వీడియో యొకర లంకు లేదా CD/ DVD/ PENDRIVE
f) ర్చయిత అనుమతి పత
ే ము

g) కళాకారుల & వివిధ కార్యదరుుల జాబితా (వార ప్రరు, వయసు, లంగము, పాత
ే మరయు ఫోన్ నంబర్)
h) టెక్నికల్ సమాచార్ం : మీరు వినియోగంచే స్ట
ే జి ఏరయా, పా
ే , సండ్,ై ల టింగ్, ఇతర్ వివరలు
ే పర్ట
i) మీ ప
ే కల్్ / రవ్యయస్ (తపపనిసర కాదు)
ే దర్ున యొకర ఆర
10. సమాజ ప్రతినిధి పేరు : ___________
11. సమాజ ప్రతినిధి సంత్కం (తేది తో) మర్షయు సమాజం ముద్ర : ___________

వివరములక ఈ క్రంది కారయనిరవహకలని సంప్రదించగలరు:
అన్ామనేని ప్రసాదరావ-9347505277, జుజ్జూర్ష వెంకటరావ-9949722654, కొలకలూర్ష విజయ-9000982216.
website : www.kalarchana.in , www.kalarchana2019.wordpress.com Email : valueskalarchana@gmail.com

చిరున్నమా : ఈదర హర్షబాబు, అధ్యక్షులు, ఎన్.టి.ఆర్. కళాపర్షషత్ , ZP చైరూన్ కాయంపు కారాయలయము,
సంత్పేట, ఒంగోలు, ప్రకాశం జిలాి, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ - 523 001.
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