VIII Przegląd Polskiej Piosenki RETRO
"Piosenki z tekstem Wojciecha Młynarskiego"
REGULAMIN
ORGANIZATOR :
Miejski Dom Kultury w Komorowicach
ul. Olimpijska 16
43-346 Bielsko-Biała
e-mail: dkkomorowice@op.pl
Tel. 33 815 87 38
CZAS I MIEJSCE:
10.03.2018

Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej -Dom Kultury w Komorowicach

9:00-14:00

przesłuchania

17:00

Koncert Laureatów

CEL IMPREZY:


prezentacja i promocja młodych artystów



popularyzacja polskich piosenek retro



wymiana pomysłów, doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród dzieci i
młodzieży



promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej



korzystanie z całego dziedzictwa polskiej piosenki w oryginalnych opracowaniach



zapoznanie się z bogactwem literackim i artystycznym polskiej piosenki XX wieku

OCENA:
Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:


dobór repertuaru ( adekwatność wyboru piosenki do wieku wykonawcy, walory artystyczne,
skala trudności, pomysł aranżacji muzycznej )



dykcja,



interpretacja ( kreatywność, oryginalność, dojrzałość artystyczna, zrozumienie i przekaz
treści piosenki, umiejętne operowanie środkami wyrazu- mimika, gest )



technika wokalna,



wyraz artystyczny ( wykonanie, prezentacja, kostium i stylizacja, kontakt z publicznością )

Wszyscy uczestnicy otrzymują Certyfikaty Uczestnictwa w Przeglądzie.
Jury po wysłuchaniu wszystkich uczestników przyznaje (bez względu na kategorie wiekowe):
- I MIEJSCE
- II MIEJSCE
- III MIEJSCE
a w każdej kategorii wiekowej wyróżnienia.
Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.
Nagrody wręczane będą w czasie Koncertu Laureatów, który odbędzie się
10.03.2018 roku o godz. 17:00 w Sali Widowiskowej Domu Kultury w Komorowicach.
KATEGORIE:
Uczestnicy prezentują się w IV kategoriach:


I kategoria od 10 do 12 lat



II kategoria od 13 do 15 lat



III kategoria od 16 do 19 lat



IV kategoria dorośli



V kategoria zespoły wokalne ( od tercetu do oktetu )
- od 10 do 19 lat oraz dorośli

UWAGA:
Każdy uczestnuik prezentuje dwie piosenki :
- JEDNĄ OBOWIĄZKOWO z tekstem Wojciecha Młynarskiego
- druga dowolna POLSKA PIOSENKA RETRO.
Czas prezentacji (2 piosenki) do 8 minut.
ORGANIZATOR ZAPEWNIA:


aparaturę nagłaśniającą



pianino

Uczestnicy mogą korzystać z własnego akompaniamentu (gitara, flet, skrzypce itp.)
POSTANOWIENIA OGÓLNE:


warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest nadesłanie w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 03.03.2018 roku KARTY ZGŁOSZENIA na adres DK w Komorowicach bądź
pocztą mailową.



koszty przejazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie lub pokrywa je instytucja
delegująca



organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie



szczegółowych informacji udziela sekretariat DK w Komorowicach 33 815 87 38

