
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ربما المؤدي أو واحد من الفنانين، ولكن مصمم الرقصات ليس من الضروري أن ( طالب تقديم الدخول) مصمم الرقصات. هو فعل خلق الحركة الرقص الرقص

 .تؤدي في الدخول
 

 انظر داخل: 9191-9102التفكير في موضوع 

 

البالية، المعاصرة، الهيب هوب، الجاز، الصنبور، والرقص الشعبي، الدينية الرقص والرقص : النظر في األنماط التالية وأطقم لتصوير الرقصات األصلي الخاص بك

 .الرقص وروتين الجمباز في الطابق/، التزحلق على الجليد(داخلي/الحرس الحرس اللون)الفرق 

 

أو أهمية تصميم /قد يكون تفسيراً ألصل الرقص و. الخلفية والدعائم وموقع إلظهار عالقة واضحة بين الرقص الرقص بالموضوعgnos(g )النظر في استخدام 

ما إذا كان يعرض إدخال تقنية  .الرقصات إضافة مفيدة لبيان الفنان عند تقديم إدخال الرقص الشعبي رقص ينطوي على الرقصات التقليدية أو الثقافية أو اإلقليمية

 .بداعالرقص الرسمي أو نهج بسيط، فإنه سيحكم على أساسا على الطالب جيدا كيف يستخدم له أو لها من رؤية فنية لتصوير الموضوع واألصالة واإل

 

 :اقتراحات لنوعية السمعية والبصرية

 استخدام ترايبود لعقد الكاميرا ال يزال. 

 اإلضاءة، ال سيما إذا كان إطالق النار في الداخل تأكد من هناك الكثير من. 

  (.مكيفات الهواء، والمشجعين، والهواتف، إلخ)إيقاف تشغيل كافة أجهزة صنع الضوضاء في الغرفة. 

 إذا لزم األمر، تغيير موقع المجلد أو الميكروفون السجل. تسجيل اختبار قصير واالستماع إليها. 

 (.أن وجدت)موسيقى في الخلفية تأكد من مسموعة على التسجيل ال 

 السماح لمدة ثانيتين صمت في بداية ونهاية التسجيل الخاص بك. 

 

يجب أن تقتبس استخدام الموسيقى الخلفية على نموذج إدخال . سيتم استبعاد إدخاالت مسروق. ويحظر استخدام مواد حقوق الطبع والنشر: حقوق الطبع والنشر

 .الطالب

 

 :قواعد التقديم

 د قدمت قطعة جديدة مستوحاة من الموضوع العمل الفنيفقط ق. 

  طالب واحد فقط"يجب أن يكون كل إدخال العمل األصلي." 

 في حجم الملف( غيغابايت 1)جيجابايت  1دقائق و 5 يجب أال يتجاوز طول الفيديو. 

 أفي، وسائل التحقق، : تتضمن تنسيقات الملفات المقبولةPM4 ومف و ،VLF. 

  على نموذج إدخال الطالب( أن وجدت)الموسيقى الخلفية استشهد. 

  تسمية محرك أقراصDC/CFC/hsagf مع عنوان العمل الفني وفئة الفنون والقسمة 

  ضع نموذج دخول الطالب ومحرك أقراصDC/CFC/hsagf في مغلف مسمى حتى ال يضيع اإلدخال. 

  إرسال فيديو الرقص ونموذج دخول الطالب وفقا لتعليماتMTP الخاص بك 

 

 
 للمشاركة" القواعد الرسمية"يجب أن تتبع جميع المشاركين أيضا 

 

 القواعد الرسمية –الرقص الرقص 


