RULES & REGULATIONS
1. The last day of accepting duly filled Kalamela Registration form will be
March 26, 2018 by mail, email, online or by hand. The applications received
after March 26, 2018 will not be considered.
2. Registration fee for each participant per each single item will be $15.00 &
registration fee for each group items will be $15.00 per participant. Fees
should be submitted in the form of cash / check along with registration form.
Special items fee will be $10 per participant. No registration fee will be
refunded after April 1st
3. Competitions will be conducted in the following 4 age categories. Sub
Junior: Kinder Garden to Grade 4; Junior: Grade 5-8; Senior: Grade 9-12;
Masters: College & above. Special items are for kids under age of 5.
4. Spelling bee competitions are limited to 2nd to 8 graders in 2 groups, Sub
Junior (2-4) and Junior (5-8). Coordinator may add words in case of shortage
in distributed words.
5. Separate forms and fees are required for group items. Multiple contestants
can use one form but need separate fees for each group members. There
must be at least three (3) participants in a group item .The category for group
item is decided by the age of the oldest participant. No restrictions on upper
limit.
6. There will be three categories for the competitive items. Group A (Dances)
Group B (Non Dances) and Special item for kids under 5 years.

7. Kalaprathiba (Male) and Kalathilakam (Female) must win at least one prize
in both category A and B. Must score more points than any other contestants
in single items.
8. The contestants from seniors and masters will not be considered for
Kalathilakam and Kalapratibha positions.
9. Points earned in group items, special items and Malayalam reading will
not consider for Kalaprathiba and Kalathilakam. Only in case of tie between
2 contestants, points earned from the group items will consider to determine
Kalaprathiba or Kalathilakam.
10. No contestant can register for more than five single items, excluding
group items, special items and Malayalam Reading.
11. If an item has less than 3 participants in an age group, the points and
prizes will be distributed as follows: Grade A (Score 90-100) – 5 points,
Grade B (Score 80-89) – 3 points, Grade C (70-79) – 1 point.
12. If an item has 3 or more participants, points will be distributed as follows:
1st prize – 5 points, 2nd prize – 3 points, 3rd prize – 1 point.
13. Kalamela Committee reserves the rights to cancel any competition
and/or to change the venue, time, order, rules and/or disqualify participants.
14. All complaints and suggestions should be submitted in writing to the
Kalamela Organizers.
15. In determining the winners, Judges Decision will be final.
16. Competitors should be the Child / Children of a Malayalee parent lives in
Midwest USA.

17. Film songs or light music can sing for Malayalam song competition.
Karaoke is not allowed for music competition.
18. For Malayalam reading, participant should done their entire schooling in
USA. Points earned in this item will not consider for Kalaprathiba or
Kalathilakam.
19. All participants should bring necessary materials needed for their
competition. Paper for drawing and painting will be provided by the
organizers. Participants are not allowed to use their own paper.
20. For fancy dress, only SOLO performance is allowed. Background music
and commentaries are permitted.
21. Spelling bee word list and speech topics will be provided by March 15th
2018 in the website of Chicago Malayalee association.
22. Topics for drawing, painting & Malayalam reading will be provided only
on the spot.
23. Three different passages will be given for the Malayalam Reading and
the contestant will be asked to read one passage chosen by the
organizers/Judges in the last moment.
24. For Group Song competition, participants may use any language and
music instruments, but no karaoke allowed.
ADDITIONAL INFORMATION
1. All participants should report to the assigned area 30 minutes before
competition begins.

2. CD’s must be given to the competition organizers 15 minutes before the
competition begins.
3. Participants should adhere to the specified time limit allotted for each item.
4. There will be 1 item for kids under 5. For Smiling competition evaluates
the skills of the kids smiling, speaking skills, memory skills, singing (Nursery
Rhymes) and general knowledge. Registration fee will be $ 10 only.
5. Male participant (Juniors or Sub Juniors ) who scores maximum points in
single items will be adjudged as Kalaprathibha.
6. Female participant (Juniors or Sub Juniors) who scores maximum points
in single items will be adjudged as Kalathilakam.
7. For Western Dance no Indian songs allowed.
8. For any group items one participant cannot contest in more than once in
same item in the same age category. But they may participate in another age
group if age permits.
9. Maximum Time frame for the competitions as follow;
Dance Category:
Bharatha Natyam

: 10 Minute

Mohiniyattam

: 10 Minute

Folk Dance

: 7 Minute

Cinematic Dance

: 7 Minute

Western dance

: 5 Minute

Non-Dance Category:
Malayalam Song

: 5 Minute

Light Music English

: 5 Minute

Fancy Dress

: 5 Minute

Classical Song

: 10 Minute

Group Song

: 10 Minute

Instrumental Music

: 5 Minute

Elocution Malayalam

: 5 Minute

Elocution English

: 5 Minute

Malayalam Reading

: 5 Minute

1. കലാമേളയുടെ പൂരിപ്പിച്ച അമപക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസ്ാന തിയതി
ോർച്ച് 26, 2018 ആയിരിക്കുും . മനരിമടാ, തപാൽ, ഇടേയിൽ, ഓണ്ലലൻ
വഴിമയാ അമപക്ഷ സ്േർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് . ോർച്ച് 26 നു മേഷും
ലഭിക്കുന്ന അമപക്ഷകൾ പരിഗണിക്കു ന്നതല്ലയിരിക്കുും.
2. കലാേത്സരങ്ങളുടെ ടരജിസ്്മരെഷൻ ഫീസ്് 15 മ ാളർ ആയിരിക്കുും .
ഫീസ്് അമപക്ഷ മഫാേിമനാടൊപ്പും (കയാഷ് OR ടെക്ക്)
സ്േർപ്പിമക്കണ്ടാതാണ് . ഏരപിൽ 1 നു മേഷും കയാൻസ്ൽ ടെയ്യുന്ന ഒരു
ടരജിസ്്മരെഷൻ ന്ടെ ഫീസ്ുും േെക്കി ടകാെുക്കുന്നതല്ലായിരിക്കുും
3. പടെെുക്കുന്ന കുടികളുടെ സ്ൂക ൾ മരഗ ് അെിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കുും
േത്സരങ്ങൾ നെത്തുക. സ്ബ് ജൂനിയർ (ടക .ജി – 4 ) ജൂനിയർ (5-8)
സ്ീനിയർ (9-12) ോമേർസ്് (College and Above)). സ്്ടപഷയൽ ഐറ്റും (5
വയസ്സിൽ താടഴ ).
4. സ്്ടപല്ലിങ്ങ് ബീ േത്സരും 2nd മരഗ ് േുതൽ 8th മരഗ ് വടര രണ്ടു
വിഭാഗങ്ങളിൽ ആയിരിക്കുും. (സ്ബ് ജൂനിയർ & ജൂനിയർ) . വാക്കുകൾ
തീർന്നാൽ മകാർ ിമനറ്റർ തരുന്ന വാക്കുകൾ ഉൾടപ്പെുത്തുന്ന
തായിരിക്കുും.
5. രഗൂപ്പ് േത്സരങ്ങളിൽ പടെെുക്കുന്നവരുടെ മപരുും മരഗ ുും, ഫീസ്ുും
ടരജിസ്്മരെഷൻ സ്േയത്ത് തടന്ന സ്േർപ്പിമക്കണ്ടതാണ്. ഓമരാ
േത്സരാർഥികളുും പടെെുക്കുന്ന ഓമരാ േത്സരങ്ങൾക്കുും രപമതയകും ഫീസ്്
നൽമകണ്ടതാണ്. ഒരു രഗൂപ്പിൽ കുെഞ്ഞത് 3 അുംഗങ്ങൾ
ഉണ്ടായിരിക്കണും. രഗൂപ്പിടല ഏറ്റവുും രപായും കൂെിയ ആളുടെ
രപായേനുസ്രിച്ചായിരിക്കുും ആ രഗൂപ്പ് ഏതു വിഭാഗത്തിൽ വരുടേന്ന്
നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.
6. രഗൂപ്പ് – എ (നൃത്തും), രഗൂപ്പ് – ബി (നൃമത്തൃതരും), സ്്ടപഷയൽ ഐറ്റും, (5
വയസ്സിൽ താടഴ),എന്നിങ്ങടന േൂന്ന് വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

7. കലാതിലകും (സ്്രതീ) , കലാരപതിഭ (പുരുഷൻ) എന്നീ
സ്ഥാനങ്ങളിമലക്ക് പരിഗണിക്കടപെുന്നവർ രഗൂപ്പ് -എ യിലുും, രഗൂപ്പ്-ബി
യിലുും സ്മ്മാനങ്ങൾ കരസ്ഥോക്കി യിരിക്കണും.
8. സ്ീനിയർ, ോസ്്ടെര്സ്് എടന്ന വിഭാഗങ്ങടള കലാ രപതിഭ/കലാ
തിലകും സ്ഥാനങ്ങളിമലക്ക് പരിഗനിക്കു ന്നതല്ലയിരിക്കുും.
9. രഗൂപ്പ് ഇനങ്ങൾ, േലയാളും വായന & സ്്ടപഷയൽ േത്സരങ്ങളിടല
ോർക്കുകൾ കലാതിലകും , കലാരപതിഭ എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളിമലക്ക്
പരിഗണിക്കടപെുന്നതല്ല . ഇരു വിഭാഗങ്ങളിലുും തുല്ലയ ോർക്ക് വന്നാൽ
ോരതും അവരുടെ രഗൂപ്പ് ഐറ്റുംസ്ിടല സ്മ്മാന നില പരിഗണിക്കു
ന്നതായിരിക്കുും.
10. ഒരാൾക്ക് പരോവധി അഞ്ചു വയക്തിഗത ഇനങ്ങളിലാണ്
പടെെുക്കാവുന്നത് (േലയാളും െീ ിുംഗ് ഒഴിടക). രഗൂപ്പ് ആൻ
സ്്ടപഷയൽ േത്സരങ്ങളിൽ ഈ നിബന്ധന ബാധകേല്ല.
്

11. ഒരു േത്സരത്തിൽ േൂന്നിൽ താടഴ േത്സരാർഥികടള
പടെെുക്കുന്നുടവെിൽ അതിടല വിജയിയുടെ മരഗ ് കലാതിലകും,
കലാരപതിഭ എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളിമലക്ക് പരിഗണി ക്കുന്നതിനായ് മരഗ ് എ
(സ്്മകാർ 90-100) 5 മപായൻെെ്, മരഗ ് ബി (സ്്മകാർ 80-89) 3 മപായൻെെ്,
മരഗ ് സ്ി (സ്്മകാർ 70-79 ) 1 മപായൻെെ് എന്നിങ്ങടന കണക്കാ
ക്കുന്നതായിരിക്കുും.
12.േൂന്നിൽ കൂെുതൽ േൽസ്രാർഥികൾ ഉള്ള എല്ലാ േത്സരങ്ങൾക്കുും
ഒന്നാും സ്മ്മാനും 5 മപായന്െ് രണ്ടാും സ്മ്മാനും 3 മപായന്െ് േൂന്നാും
സ്മ്മാനും ഒരു മപായന്െ്, എന്നിങ്ങടന നൽകുന്നതായിരിക്കുും.
13. േത്സരങ്ങളുടെ മവദി, സ്േയും, രകേും, നിബന്ധനകൾ എന്നിവയിൽ
ോറ്റും വരുത്താനുും േത്സരാർഥികടള അടയാഗയരാക്കാനുേുളള
അധികാരും കലാമേള സ്ുംഘാെകർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുും.

14. കലാമേളയുടെ നെത്തിപ്പിടന കുെിച്ച് ഏടതെിലുും അഭിരപായങ്ങമളാ,
ആമക്ഷപങ്ങമളാ, പരാതികമളാ ഉടണ്ടെിൽ മരഖാേൂലും കലാമേള
സ്ുംഘാെകടര അെിയിമക്കണ്ടതാണ്.
ജ
15. േത്സരങ്ങളുടെ വിധി നിർണ്ണയത്തിൽ ജഡ്ിോരുടെ
തീരുോനും
അന്തിേോയിരിക്കുും.
16. പടെെുക്കുന്ന ഓമരാ േത്സരാർഥികളുടെയുും അച്ഛനമ്മോരിൽ
ഏടതെിലുും ഒരാൾ േലയാളി ആയിരിക്കണും.
17. േലയാളും ഗാനാലാപത്തിന് സ്ിനിോ ,ലളിത സ്ുംഗീത ഗാനങ്ങൾ
ഉപമയാഗിക്കാും . “”KARAOKE അനുവദിക്കില്ല.
18. േലയാളും വായന േത്സരത്തിന് അമേരിക്കൻ വിദയാലയങ്ങളിൽ ആദയും
േുതൽ ോരതും പഠിച്ചവർമക്ക പടെെുക്കുവാൻ അനുവാദേുള്ളു . എല്ലാ
വിഭാഗങ്ങളിലുും േത്സരും ഉണ്ടായിരിക്കുും. ഇതിടല ടപായൻറ്റുകൾ
കലാതിലകും , കലാരപതിഭ എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളിമലക്ക്
പരിഗണിക്കടപെുന്നതല്ല.
19. േത്സരത്തിനുള്ള എല്ലാ സ്ാധന സ്ാേരഗികളുും േത്സരാർഥികൾ
ടകാണ്ടുവമരണ്ടതാണ് . െിരതകലാ േത്സരത്തിനുള്ള മപപ്പർ സ്ുംഘാെകർ
നൽകുന്നത് ോരതമേ ഉപമയാഗിക്കാൻ പാെുള്ളൂ.
20. രപച്ഛന്ന മവഷ േത്സരo ഏകാുംഗ േത്സരും ആയിരിക്കുും .
പശ്ചാത്തലസ്ുംഗീതവുും,വിവരണവുുംഅനുവ ദനീയോണ്.
21. സ്്ടപല്ലിങ്ങ് ബീ േത്സരത്തിന്ടെ വാക്കുകൾ & രപസ്ുംഗ
േത്സരത്തിന്ടെ വിഷയും എന്നിവ ോർച്ച് 15 ന് ടവബ്ലസ്റ്റിൽ
നല്ുക ന്നതാണ്.
22. െിരതകലാ & േലയാളും വായന േത്സരത്തിന്ടെ വിഷയങ്ങൾ
േത്സരത്തിനു ടതാടു േുമ്പ് ോരതമേ നല്ുക കയുള്ളൂ.

ത ായ ഭാഗങ്ങൾ അമന്ന ദിവസ്ും
23. േലയാളും വായനക്ക് േൂന്നു വയതയസ്േ
തരുന്നതുും, അവയിൽ സ്ുംഘാെകർ അവസ്ാന നിേിഷും
തിരടഞ്ഞെുക്കുന്ന ഒടരണ്ണും വായിക്കുവാൻ േത്സര സ്േയത്ത് ആവേയ
ടപെുന്നതയിരിക്കുും.
24. രഗൂപ്പ് േയൂസ്ിക് േത്സരത്തിന് േത്സരാർത്ഥികൾക്ക് ഏതു ഭാഷയിലുും
ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കാും. വാമദയാപകരണങ്ങൾ ഉപമയാഗിക്കുന്നതിനു
തെസ്േില്ല. എന്നാൽ Karaoke അനുവദനീയേല്ല.

പ്രത്യേക നിർത്േശങ്ങൾ
1.എല്ലാ േൽസ്രാർഥികളുും േത്സരത്തിനു 30 േിനുട് േുൻമപ അതാതു സ്ഥലങ്ങളിൽ
െിമപ്പാർട് ടെമയ്യണ്ടതാണ്.
2.കുെഞ്ഞത് 15 േിനുട് േുന്പുതടന്ന CD സ്ുംഘാെകടര ഏൽപ്പിമക്കണ്ടതാണ് .
3.അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സ്േയ പരിധിയിൽ േത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയമക്കണ്ടതാണ് .
അടല്ലെിൽ േൽസ്രാർഥികടള / രഗൂപ്പിടന അടയാഗയരാക്കുന്നതാണ് .
4.സ്്ടപഷയൽ ഐറ്റും 5 വയസ്സിൽ താടഴ ോരതും ഉള്ള കുടികൾക്കായി പുഞ്ചിരി
േത്സരും (Smiling Competition) ഉണ്ടായിരിക്കുും . പുഞ്ചിരി േത്സരത്തിൽ പുഞ്ചിരി,
ഓർമ്മ േക്തി, സ്ുംസ്ാര േുദ്ധി, മനഴ്സെി പാടുകൾ ,ടപാതു വിജ്ഞാനും എന്നിവ
വിലയിരുത്തുന്നതായിരിക്കുും . ടരജിസ്്മരെഷൻ ഫീസ്് 10 മ ാളർ ആയിരിക്കുും.
5. ജൂനിയർ സ്ബ് ജൂനിയർ എന്നീ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുും വയക്തി ഗത ഇനങ്ങളിൽ
ഏറ്റവുും കൂെുതൽ മപായിന്െ് മനെുന്ന ആൺ കുടി കലാ രപതിഭ ആയിരിക്കുും.
6.ജൂനിയർ സ്ബ് ജൂനിയർ എന്നീ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുും വയക്തി ഗത ഇനങ്ങളിൽ
ഏറ്റവുും കൂെുതൽ മപായിന്െ് മനെുന്ന ടപൺ കുടി കലാ തിലകും ആയിരിക്കുും.

7.ടവമേണ്
ാൻസ്് േത്സരത്തിന് ഇന്തയൻ ഭാഷയിലുള്ള ഗാനങ്ങൾ
ഉപമഗാഗിക്കുവാൻ പാെില്ല.
8. രഗൂപ്പ് ഇനങ്ങളിൽ ഒമര ഇനത്തിൽ ഒരു േത്സരര്തിക്ക് ഒന്നില കൂെുതൽ രപാവേയും
ഒമര വിഭാഗത്തിൽ േത്സരിക്കാൻ പാെില്ല. എന്നാൽ അവരുടെ രപായും
അനുവദിക്കുന്നു എെിൽ േടറ്റാരു വിഭാഗത്തിൽ േത്സരിക്കാും.
9.േത്സരങ്ങൾ താടഴ പെയുന്ന സ്േയ പരിധിയിൽ തീർമക്കണ്ടതാണ്;

നൃത്ത വിഭാഗം:
ഭരതനയാടയo
മോഹിനിയാടും
നാമൊെി നൃത്തും
സ്ിനിോറ്റിക് നൃത്തും
ടവടേണ്
ാൻസ്്

:10 േിനുട്
:10 േിനുട്
:7 േിനുട്
:7 േിനുട്
:5 േിനുട്

നൃത്ത്തൃയര വിഭാഗം:
രപസ്ുംഗും േലയാളും
രപസ്ുംഗും ഇുംഗ്ലീഷ്
േലയാളും വായന

:5 േിനുട്
:5 േിനുട്
:5 േിനുട്

േലയാളും ഗാനും
ലളിത സ്ുംഗീതും –ഇുംഗ്ലീഷ്
ഫാൻസ്ി ര സ്സ്
ക്ലാസ്ിക്കൽ േയൂസ്ിക്
രഗൂപ്പ് മസ്ാങ്
ഉപകരണ സ്ുംഗീതും

:5 േിനുട്
:5 േിനുട്
:5 േിനുട്
:10 േിനുട്
:10 േിനുട്
:5 േിനുട്

