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MU LA KAY

PAKSA PAGDIRIWANG NG BUWAN NG WIKANG PAMBANSA 2017

PETSA Hulyo 21, 2017

1. Alinsunod sa Memorandum Pangkawaran Big. 58, s. 2017, ang Komisyon sa Wikang 
Filipino (KWF) ay mangunguna sa pagdiriwang ng taunang Buwan ng Wikang 
Pambansa 2017 tuwing ika-1 hanggang ika-31 ng Agosto batay sa itinakdang 
Pampanguluhang Proklamasyon Big. 1041, s. 1997. Ang tema ng pagdiriwang 
ngayong taon ay, “Filipino: Wikang Mapagbago.”

2. Layunin ng pagdiriwang ang mga sumusunod:

a. Ganap na maipatupad ang Pampanguluhang Proklamasyon Big. 1041, s. 1997;
b. Mahikayat ang iba't ibang ahensiyang pampamahalaan at pampribado na 

makiisa sa mga programang tulad nito na nagpapataas ng kamalayang 
pangwika at sibiko; at

c. Magganyak ang mga mamamayang Filipino na pahalagahan ang Wikang 
Pambansa sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa mga gawain kaugnay 
ng Buwan ng Wikang Pambansa.

3. Ang lingguhang paksa sa bob ng isang buwang pagdiriwang ay ang mga 
sumusunod:

a. Wikang Filipino, Susi sa Pagbabago;
b. Pangangalaga sa Wikang Katutubo, Pagpapayaman sa Wikang Filipino;
c. Wikang Filipino: Wika ng Maka-Filipinong Saliksik; at
d. Pagsasalin, Mahalaga sa Bago at Mapagbagong Karunungan.

4. Ang mga nabanggit na lingguhang paksa ang papatnubay at magsisilbing batayan 
ng lahat ng gawaing bubuuin at isasagawa sa isang buwang pagdiriwang. Hindi ito 
nakaayos ayon sa pagkakasunod-sunod upang magkaroon ng kalayaan ang lahat 
sa pagpaplano ng programa.

5. Bilang pagtatapos, and Dibisyon ng Lungsod Kabankalan ay magkakaroon ng 
culminating activity na gaganapin sa Kabankalan City Cultural and Sports Center (K- 
Center) sa darating na Agosto 26, 2017 at mag-uumpisa sa ganap na ika-8 ng 
umaga. (Tingnan ang Kalakip Big. 1 & 2 para sa lisfahan ng mga komite ng programa)

6. Kaugnay nito, magkakaroon ng iba’t ibang timpalak na gaganapin sa buong araw 
ng selebrasyon na lalahukan ng limang distrito ng Sangay ng Lungsod ng 
Kabankalan. (Tingnan ang Kalakip Big. 3 para sa Mekaniks at Kraytirya ng mga 
timpalak)
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INDIBIDWAL
i. Pagkukuwento (Elementarya, 1-3 Baitang, big book)
ii. Pagtutula (Elementarya , 4-6, tula ni Balagtas)
iii. Deklamasyon (Elementarya , 4-6, any style)
iv. Pagtatalumpati (Junior High School, orihinal na komposisyon)
v. Biglaang Pagtatalumpati (Senior High School)
vi. Vocal Solo (Elementarya, 4-6, OPM/Pop song)
vii. Ispeling (Elementarya, Ikaanim na Baitang)
viii. Pagsulat ng Dagli (Baitang 8)

PANGKATAN
i. Balagtasan (Junior High School, orihinal na komposisyon)
ii. Puppetry (Senior High School)
iii. Likhawit (Senior High School)
iv. Movie Trailer (Junior High School)
v. Informance (Baitang 9-10)

7. Bawat distrito ay inaasahang magpadala ng tig-iisang kalahok o grupo ng kalahok sa 
bawat patimpalak.

8. Bawat partisipante ay magbabayad ng limampung piso (50 Php) para sa rehistrayon, 
sertipiko, token at pagkain ng mga hurado na kukunin mula sa lokal na pondo ng 
paaralan na dadaan sa kaukulang pagtutuos at pag-aawdit.

9. Para sa iba pang mga detalye o impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan kay 
G. Junry M. Esparar, Superbisor sa Filipino o bumisita sa opisina ng SDO-Lungsod ng 
Kabankalan o tumawag sa telepono (4712-003).

10. Hinihiling ang mabilis at malawakang pagpapalaganap ng Memorandum na ito

SANGGUNIAN:

Memorandum Pangkagawaran Big. 58, s. 201 7 
llalagay sa Palagiang Talatuntunan

Sa ilalim ng mga sumusunod na paksa: 
BUREAUS AND OFFICES 
CELEBRATIONS AND FESTIVALS 
CURRICULUM 
LEARNING AREA, FILIPINO
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Kalakip Big. 1 sa Memorandum Pansangay Big. *3>D s. 2017

PAGDIRIWANG NG BUWAN NG WIKANG PAMBANSA 2017
Agosto 26,2017

MGA KOMITE
PROGRAMA/ PAMBUNGAD NA PROGRAMA REHISTRASYON

Chairperson:
Mary Jane G. Nombre

Chairperson:
Myrna S. Abarro

Miyembro:
Ryan Noel Linas 
Teresa G. Basing 
Grace Yelo 
Glorijean G. Gelladula

Miyembro:
Emma Abella 
Russelle Tumayan 
Johna A. Mayang 
Rey Ann Rubio

DEKORASYON MGA MESA AT UPUAN

Chairperson:
Eurico C. Pang-an

Chairperson:
Merli Celis

Miyembro:
Leolah F. Bergorio 
Azucena Camparecio 
Jocelyn Abalajon 
Stephanie Tiansing

Miyembro:
Melissa S. Fortuna 
Marivic N. Largavista 
Cheryl D. Jeruta 
Rhodora T. Flores

SOUND GARLANDS

Chairperson:
Marlyn Argamaso

Chairperson:
Mike Palermo

Miyembro:
Aiza Dignadice 
Mae Tribunalo 
Arlene Pedoche

Miyembro:
Donabelle Tan 
Noemi Alviar 
Evelyn Versoza

IMBITASYON/HURADO/ REKWEST PARA SA GYM TABULATOR/ KRAYTIRYA/ MEKANIKS

Chairperson:
Leilibeth Ignacio

Chairperson:
Marcela Ting

Miyembro:
Margaret C. Vergara 
Virginita C. Periquin 
Joielyn B. Manlapao 
Glenny J. Tano

Miyembro:
Sunny Rose D. Canete 
Elsie B. Cervantes 
Regie J. Vergara 
Rona Arroz

VENUE/ HOST DISTRICT (K-l)

Chairperson:
Irene Jez L. De Ortega

Miyembro:
Sheila Janice G. Osorio 
Jenelyn T. Argamaso 
Asuncion Reyes 
Jason Bayadog

WAYS & MEANS
Junry M. Esparar
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Kalakip Big. 2 sa Memorandum Pansangay Big. I&o s. 2017

PAGDIRIWANG NG BUWAN NG WIKANG PAMBANSA 2017
Agosto 26, 2017

MGA KOMITE SA TIMPAIAK
INDIBIDWAL PANGKATAN

Venue: Division Conference Hall VENUE: K-Cenfer

1. Pagkukuwento 1. Balagtasan
2. Pagtutula 2. Puppetry
3. Deklamasyon 3. Likhawit
4. Pagtatalumpati 4. Informance
5. Biglaang Pagtatalumpati
6. Vocal Solo

Chairperson: Chairperson:
GNG. MARY JANE G. NOMBRE GNG. IRENE L. JEZ DE ORTEGA

Miyembro: Miyembro:

Ryan Noel Linas Sheila Janice G. Osorio
Teresa G. Basing Jenelyn T. Argamaso
Grace Yelo Asuncion Reyes
Glorijean G. Gelladula Jason Bayadog
Margaret C. Vergara Melissa S. Fortuna
Virginita C. Periquin Marivic N. Largavista
Joielyn B. Manlapao Cheryl D. Jeruta
Glenny J. Tano Rhodora T. Flores

Venue: ERAMS-West QUIZMASTER (Ispeling)
GNG. JENELYN ARGAMASO

1. Ispeling
2. Pagsulat ng Dagli Timer:
3. Movie Trailer (ICT Room) G. Mike Palermo

Chairperson: Scorer:
GNG. MYRNAS. ABARRO Gng. Donabelle Tan

Marcela Ting
Miyembro:
Emma Abella Contest Manager:
Russelle Tumayan Bb. NOEMI ALVIAR
Johna A. Mayang
Rey Ann Rubio
Leilibeth Ignacio
Sunny Rose D. Canete
Elsie B. Cervantes
Regie J. Vergara
Rona Arroz
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Kalakip Big. 3 sa Memorandum Pansangay Big. ®C> s. 2017

PAGDIR1WANG NG BUWAN NG W1KANG PAMBANSA 2017
Agosto 26,2017

MGA PANUNTUNAN, MEKANIKS AT PAMANTAYAN NG IBA’T SBANG TIMPALAK

1ND1B1DWAL NA TIMPALAK

A. Paqkukuwento fElementarya, Baitanq 1-3, Big Bookl
1. Ang timpalak ay bukas sa mga mag-aaral sa Una hanggang Ikatlong Baitang
2. Bawat distrito ay magpapadala ng isang kalahok.
3. Ang dibisyon ang magbibigay ng piyesang gagamitin sa kompetisyon.
4. Babasahin ang kuwento nang hindi lalampas sa 5 minuto. 5 puntos ang ibabawas sa bawat 

segundo na lalampas sa takdang oras.
5. Ang pokus ng pagkukuwento ay ang galaw at expresyon ng mukha. Puwede siyang tumayo o

umupo habang nagkukuwento.
6 . PAMANTAYAN:

Deliveri
(Inferprefasyon of ekspresyon) - 50%
Diksyun at pagbigkas - 30%
Kaangkupan sa piyesa - 10%
Hatak sa madia [Costume/Make-up) - 10%

TOTAL - 100%
B. Pqgtutula (Elementqryq, Bqitqng 4-6, Tulq ni Balagtqs)
1. Ang timpalak ay bukas sa mga mag-aaral sa Ikaapat (4) hanggang Ikaanim (6) na Baitang
2. Bawat distrito ay magpapadala ng isang kalahok.
3. Ang dibisyon ang magbibigay ng isang piyesang gagamitin sa kompetisyon. Ito ay hango sa 

mga tula ni Balagtas.
4. Ang paglalahad ng tula ay hindi lalampas sa 3 minuto. Ito ay puweding lapatan ng musika 

(hal. gitara o instrumental) habang nagtutula. 5 puntos ang ibabawas sa bawat segundo na 
lalampas sa takdang oras.

5. Ang pokus ng pagkukuwento ay ang boses at expresyon ng mukha. Gagamit ng podium ang
kalahok.

6 . PAMANTAYAN:
Deliveri
(Interpretasyon at ekspresyon) - 50%
Diksyun at pagbigkas - 30%
Kaangkupan sa piyesa - 10%
Hatak sa madia - 10%

KABUUAN - 100%

C. Deklqmqsyon (Elementqryq, Bqitqng 4-6, qny style)
1. Ang piyesa ay kinakailangang bigkasin sa Filipino at ito ay orihinal na gawa na naaayon sa 

karakter at personalidad ng naglalahad. Bawal ang maseselang paksa gaya ng rape, 
incest, patayan, pulitika at iba pa.

2. Ang pagbigkas ay hindi bababa sa limang (5) minuto at hindi hihigit sa pitong (7) minuto.
3. Ang kalahok ay kinakailangang magsuot ng nararapat na Kasuotan.
4. Walang ibang bahagi ng katawan ang dapat makalapat sa sahig maliban sa paa.
5. PAMANTAYAN:

Kabuuang interpretastyon - 40%
(ekspresyon, characterization at deliveri)

Pagbigkas, intonasyon at Tafas - 30%
Masteri/ Hqtqk sq mqdla - 15%
Kaangkupan ng piyesa - 15%

KABUUAN - 100%
D. Tqlumpqti (JHS, orihinql nq komposisyon)

1. Isang kalahok lamang ang kakatawan sa bawat distrito.
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2. Ang piyesa ay kinakailangang sariling gawa o orihinal na nauugnay sa tema ng 
pagdiriwang ng Buwan ng Wika 2017 at ito ay hindi lalampas sa 1000 na salita

3. Ang paglalahad ay hindi bababa sa tatlong (3) minuto at hindi hihigit sa 5 minuto.
4. Bawat magsuot na may pagkakakilanlan ang mga kalahok gaya ng Uniporme.
5. PAMANTAYAN:

Nilalaman - 30%
(Kaugnayan sa tema, kabuuan at kaayusan ng diwa, kalinawan)

Paglalahad - 35%
(Tinig, pagbigkas, akmang gamit ng mga salita)

Tikas at Personalidad - 30%
(Tindig, kilos at galaw at tuwirang pakikipag-ugnay)

Pangkalahatang Impak - 5%
KABUUAN 100%

E. Biglaang Pagtatalumpati (SHS)
1. Ang lahat ng kalahok ay nakapuwesto sa isang silid at sila ay tatawagin lamang sa oras ng 

timpalak.
2. 10 minuto bago ang timpalak, bawat kasapi ng lupon ng inampalan ay susulat ng paksa 

para sa Biglaang Pagtatalumpati. Ang miyembro lamang ng lupon ang may karapatan 
na magbigay ng paksang gagamitin sa timpalak. Mula sa mga naisulat na paksa, bubunot 
ang chairman ng isang paksa na siyang gagawing official topic para sa lahat ng mga 
kalahok.

3. Tatawaging ng emcee ang bawat kalahok mula sa isolation room. Babasahin lamang ng 
emcee ang paksa ng dalawang beses at bibigyan ang kalahok ng pagkakataong 
maipaliwanag ito sa loob ng 2 minuto.

4. Bawat kalahok ay bibigyan ng 30 segundo para makapag-isip at 1 minuto at 30 segundo 
na maipahayag ang kanyang sagot. Itataas ng timer ang green flag sa hudyat na umpisa, 
at red flaglet naman sa hudyat ng pagtatapos.

5. Mahigpit na ipapatupad ang limitasyon sa oras. Kapag lumampas sa itinakdang oras ang
kalahok, awtomatiko siyang pahihintuin ng timer.

6. PAMANTAYAN:
Nilalaman at Organisasyon ng ideya - 40%

(Introduksyon, Katawan at Konklusyon)
Kalidad ng boses - 30%

(projection, modulasyon, diin at Diksyun)
Tikas, Tindig at Paglalahad - 20%

(galaw, kilos, ekspresyon ng mukha, eye contact at hitsura)
Kabuuang Impak - 10%

KABUUAN - 100%

F. Vocal Solo (Elementarya, Baitang 4-6, OPM/Pop Song)
1. Ang bawat kalahok ay malayang pumili ng piyesang OPM na angkop sa kanyang boses 

at ito ay hindi hihigit sa apat (4) na minuto.
2. Ang lahat ng kalahok ay dapat nakaupo sa entablado bago mag-uumpisa ang

kompetisyon
3. PAMANTAYAN:

Kalidad ng Boses - 40%
(range, tono at kalidad)

Performans teknik - 30%
(Orihinalidad at istilo, vocal acrobatics)

Presenya sa entablado - 20%
(Kasuotan, animasyon at galaw, ekspresyon ng mukha 
at kumpiyansa)

Kabuuang Impak - 10%
KABUUAN - 100%

G. Ispeling (Elementarya, Baitang 6)
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1. Ang paligsahan ay bukas para sa mag-aaral sa Ikaanim na Baitang (Grade 6) sa antas 
elementary ng mga Paaralang publiko at pribado.

2. Puweding magpadala ng dalawang (2) kalahok ang bawat distrito.

KRAYTIRYA SA PAGHATOL
1. Ang EPS sa Filipino ang maghahanda ng mga salitang gagamitin sa paligsahan; sasanggunian 

ang Ortograpiyang Pambansa (OP) at Atlas ng mga Bansa sa Mundo na ibibigay bilang 
komplimentaryong kopya ng KWF ang dibisyon. Ang UP Diksiyunaryong Filipino ang magiging 
pangunahing batayan ng mga salitang gagamitin sa paligsahan.

2. Babasahin ng Ispeling Master ang pangungusap na kinapalolooban ng salitang baybayin. 
Pagkatapos ng pangalawang pagbasa, ibibigay ang hudyat upang simulan ang pagsulat ng 
mga kalahok.

3. Ang puntos at bilang ng aytem na babaybayin ay gaya ng sumusunod:
MAD AH - 10 aytem X 2 puntos = 20 puntos
KATAMTAMAN - 10 aytem X 3 puntos = 30 puntos
MAFIIRAP - 10 aytem X 5 puntos = 50 puntos

KABUUAN = 100 puntos
4. Ang mag-aaral ay bibigyan ng pitong (7) segundo upang maisulat ang kaniyang sagot.
5. Ang magkakamit ng pinakamataas na puntos ang tatanghaling Pansangay/ Pandibisyong 

Kampeon ng lispel Mo, na siyang kakatawan sa Panrehiyong Paligsahan sa Ispeling: lispel Mo!
6. Sa sandaling magkaroon ng patas na puntos, may nakalaang Tanong na magiging clincher. 

Ang tie-breaker ay isasagawa batay sa sumusunod:
6.1. Maglalaan ng tatlong (3) Tanong sa paglalabanan ng may patas na puntos; ang 

makakukuha nang mas Mataas na puntos ang siyang makukuha ang puwestong 
pinaglabanan

6.2. Sa sandaling maging patas muli ang kanilang puntos; magkakaroon ng knock-out 
round.

7. Ang hatol ng inampalan ay pinal at hindi mababago.

H. Pagsulat ng Dagli (JHS, Baitang 8)
1. Bukas ang paligsahan sa mga mag-aaral mula sa Baitang 7 o Baitang 8
2. Ang tema ng susulating DAGLI ay ibibigay sa araw ng paligsahan.
3. Ang malikhaing pagsulat ay tatagal ng dalawang (2) oras.
4. PAMANTAYAN

Orihinalidad - 40%
Organisasyon - 35%
Kasasalaminan ng kulturang/pagpapahalagang Pilipino 
May kawili-wiling panimula, gitna at pangwakas na bahagi 
May kaakibat malikhaing estilo ng pagsulat
May kaangkupan sa tema, edad at interes ng target na mambabasa

Mekaniks - 25%
wastong bantas, wasto at angkop na salita, wastong tayutay, 
pahiwatig, simbolismo at iba pang elemento ng isang 
malikhaing akda

KABUUAN - 100%
PANGKATANG TIMPALAK

A. BALAGTASAN
1. Ang timpalak ay bukas lamang para sa Junior High School. Bawat distrito ay pipili 

ng kakatawan para sa buong nasasakupan.
2. Bawat pangkat ay mayroong tatlong (3) miyembro (/ Lakandiwa/Lakambini, 1 

Sang-ayon af 1 Di-Sang-ayon)
3. Malayang sumulat ng piyesa ang mga kalahok na nakatuon sa tema na - 

“FILIPINO: Wika ng Karunungan.” at ito ay bibigkasin sa loob ng pito hanggang 
sampung minuto (7-10 minuto).

4. Ang kasuotan at koryografi ay bahagi ng patimpalak.

5. PAMANTAYAN

Kakikitaan ng malalim na pag-unawa sa nilalaman ng akda 
Buo af malakas na tinig 
Kilos (angkop sa piyesa)
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Kasuofan at Koryografi 
Dating sa mga manonood

10%
10%

KABUUAN 100%

B. HAND PUPPETRY (Senior High School!

1. Ang timpalak ay para sa mga mag-aaral ng Senior High School.
2. Bawat distrito ay magpapadala ng isang grupo ng puppeteers na binubuo ng tatlong (3) 

kasapi.
3. Artistikong kahusayan ang siyang pangkalahatang tuntunin sa pagpili ng mananalo.
4. Bawat kasapi ay maglalahad ng isang dayalogo na hindi hihigit sa limang (5) minuto na 

hango sa tema ng pagdiriwang ng Buwan ng Wika. Ang dayalogo ay dapat nagtataglay ng 
pagpapahalag sa wika at taglay din nito ang good humor.

5. Kamay lamang ng kalahok ang nakaharap sa madia. Ang paggamit ng backdrop ay lubos 
na inirerekomenda. Ang paggamit ng props, multimedia at background music ay 
pinahihintulutan din.

6. PAMANTAYAN

Iskrip/ Nilalaman/ Mensahe - 30%
(Kaangkupan sa karakter, good humor, at orihinalj
Boses - 30%
(Malinaw sa tagapakinig, disente ang karakter)
Puppet Manipulation - 10%
(Maganda ang pokus, posisyon, galaw ng kamay, at makatotohanan)
Reality of Puppet - 10%
(Nakakakumbinsi, consistent ang karakter, at developed ang personalidad)
Audience Appeal - 10%
(Does the character respond to the audience?)
Bonus Points - 10%
(Ang bonus na puntos ay ibibigay sa pangkat na gumamit 
ng angkop na musika, props, at advanced voice tricks)

KABUUAN - 100%

C. Paligsahan sa Paglikha ng Awit at Interpretasyon-LIKHAWIT (Senior High School)
1. Bukas ang timpalak sa Senior High School.
2. Bawat grupo ay binubuo ng pitong (7) miyembro.
3. Tatlong piyesa ang gagamitin sa timpalak: isang (1) orihinal na komposisyon o 

komposo, isnag (1) OPM at isang (1) awiting Ingles na isinalin sa Filipino. Lahat ng 
awitin ay DAPAT sa FILIPINO.

4. Ang performans ng bawat grupo ay dapat hindi lalampas sa pitong (7) minuto, 
kasama na ang tatlong (3) minutong paghahanda at limang (5) minutong 
paglalahad.

5. Puweding gumamit ang mga kalahok ng alinman sa mga sumusunod na 
instrumento: gitara, beat box, violin, tambourine, snare drums at cymbals

6. Ang pag-awit ay nasa anyong free style.
7. PAMANTAYAN:

Performans - 35%
(presensya sa entablado, istilo at pagkamalikhain)

Musicality - 30%
(pagkakaisa, ritmo at kalidad ng boses 

Masteri
(singers, instruments, dynamics) - 20%

Hatak sa Madia - 15%
(star appeal, entertainment quality)

D. Movie Trailer (Junior High School!
1. Ang timpalak ay bukas para sa Baitang 7-10.
2. Isang pangkat lamang ang kakatawan sa bawat distrito na binubuo ng apat (4) na kalahok.
3. Artistikong kahusayan ang siyang pangkalahatang tuntunin sa pagpili ng mananalo.
4. Ang bawat entry ay dapat nakaangkla sa tema ng pagdiriwang ng Buwan ng Wika at ito ay 

hindi hihigit sa pitong (7) minuto.
5. Ang lahat ng entries ay nakalagay sa DVD format at ito ay gagawin sa araw mismo ng 

timpalak.
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6. Puweding gumamit ng Wikang Filipino at Ingles. Pinapayagan ding gumamit ng Wikang 
lalawiganin ang mga kalahok.

7. Ang mga eksena ay dapat nagtataglay ng pagpapahalaga sa kultura, Edukasyon at Wika. 
Bawal ang mga malalaswang eksena saanmang bahagi ng palabas.

8. Malayang gumamit ng iba't ibang kagamitan ang mga kalahok sa paggawa ng movie trailer.
9. PAMANTAYAN

Storyboard/Planning - 10%
Time Requirements - 10%
Appropriate Content - 10%
Audio/Levels - 10%
Images/Video Quality - 10%
Text Quality - 10%
Special Effects - 10%
Motion and Timing - 10%
Transition - 10%
Creativity/Overall Impression - 10%

KABUUAN - 100%

E. Informance (Junior High School, Baitang 9-10)

Deskripsyon: Pagbibigay ng Impormasyon sa Pamamagitan ng Pagtatanghal- Giving 
Information through Performance

1. Mga Kalahok
• Bukas ang paligsahan sa mga mag-aaral mula sa Baitang 9 o 10.
• Ang bawat distrito ay magpapadala ng isang pangkat na kalahok na 

binubuo ng apat na kasapi.

2. Panuntunan

3. PAMANTAYAN 
i. Iskrip

Ang piyesa ay nagsusulong ng adbokasiya (Advocacy) tungkol sa 
pagpapataas ng global na kamalayan sa kahalgahan ng kultura (Global 
Awareness)
May halong musikal o paawit ang pagtatanghal.
Ang pagtatanghal ay hindi bababa sa labinlimang (15) minuto at hindi 
lalampas sa dalawampung (20) minuto.

40%
Orihinalidad 
Kaangkupan sa tema 
Makatotohanan
Taglay ang mga elemento ng isang iskrip

ii. Pagtatanghal -  60%
® Kasuotan at props
• Naglalahad ng kultura ng bansa 
® Kilos o galaw ng mga tauhan
• Tinig/ Musikalidad
• Kasiningan/ pagkamalikhain ng pagtatanghal
• Dating sa mga manonood
• Walang tagpuan

Sanggunian
http://www.uc-bcf.edu.ph/lmages/Glsln2010/GenGuidelines.pdf

9 | P a g e

http://www.uc-bcf.edu.ph/lmages/Glsln2010/GenGuidelines.pdf

