PLACÓWKA PROWADZONA PRZEZ POWIAT WIELUŃSKI

III OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL

Wieluń 2014
Październik 2014

Młodzieżowy Dom Kultury w Wieluniu
98-300 Wieluń, ul. 3 Maja 29
Tel./fax 43 843 87 80
E-mail: mdkwielun@wp.pl

REGULAMIN
I.

Organizatorzy
- Młodzieżowy Dom Kultury („Domek Harcerza”) w Wieluniu

II.

Patronat
- Starosta Powiatu Wieluńskiego – Andrzej Stępień

III.

Termin i miejsce
- 25 października (sobota) 2014 r. , godz. 9.00
- sala taneczna w MDK

IV.

Cele festiwalu
• Prezentacja umiejętności wokalnych młodych wykonawców.
• Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu.
• Twórcze konfrontacje wokalne uczestników festiwalu.
• Promocja nowych nieznanych piosenek.
• Promocja dokonań twórców muzycznych i autorów tekstów.

V.

Grupy wiekowe
I – uczniowie szkół podstawowych kl. 0 - III
II – uczniowie szkół podstawowych kl. IV - VI
III – gimnazjaliści
IV – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

VI.

Kategorie wykonawcze
Soliści

VI.
•

•
•
•
•
•

Warunki uczestnictwa
Solista wykonuje dwie piosenki: jedną wybraną z 15-stu płyt z serii „Nasze
piosenki”.(akompaniament do piosenek – półplayback - znajduje się na
płytach), drugą nową, dotychczas nie publikowaną piosenkę lub dowolną
w języku polskim
Soliście może towarzyszyć chórek (do 4 osób).
Dopuszcza się akompaniament własny „na żywo” (do 4 osób).
Zgłoszony wcześniej repertuar nie może ulec zmianie w dniu konkursu.
Opłata akredytacyjna w wysokości 20,00 zł od uczestnika płatna w placówce
w dniu festiwalu.

Kartę zgłoszenia należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 1 października 2014 r. na adres organizatora:

VII.
•
•
•
•

Kryteria oceny
Jury zwracać będzie uwagę na:
jakość wykonania (czystość intonacyjną, dykcję, rozumienie tekstu)
dobór repertuaru (piosenki dostosowane do wieku i możliwości
wykonawczych uczestnika)
ogólny wyraz artystyczny (pomysłowość prezentacji, aktorstwo
i sugestywność)
w przypadku nowej piosenki na wartość muzyczną i tekstową oraz
pomysłowe opracowanie utworu.

VIII.

Nagrody
Jury przyzna nagrody rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy.

IX.

Przepisy ogólne
1. Uczestnicy, opiekunowie oraz osoby towarzyszące przybywają do MDK
na własny koszt.
2. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu
festiwalu.
3. W przypadku zgłoszenia się dużej liczby wykonawców artyści wykonywać
będą po jednej piosence, a drugą na życzenie jury.
4. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie ( odtwarzacz płyt CD audio, mp3,
pianino, keyboard).
5. Sprawy nie ujęte w regulaminie prosimy konsultować z koordynatorami
festiwalu.

Płyty z pakietu „Nasze piosenki” można nabyć na stronie internetowej
www.naszepiosenki-marekdera.pl w zakładce: sklepik
Kontakt:
Zofia Szpikowska – koordynator ds. organizacyjnych
Tel. 43 843 87 80
e-mail: mdkwielun@wp.pl
Marek Dera – koordynator ds. artystycznych
Tel.: 600 235 401
e-mail: m.dera@naszepiosenki-marekdera.pl

Do zobaczenia w MDK

Młodzieżowy Dom Kultury, 98-300 Wieluń, ul. 3 Maja 29
Tel. (43) 843-87-80, e-mail: mdkwielun@wp.pl

KARTA ZGŁOSZENIA
do udziału w III Ogólnopolskim Festiwalu „NASZE PIOSENKI”
Wieluń 2014
1.

Nazwisko i imię wykonawcy

…………………………………………………………………..…..………………
2.

Wiek, klasa ……………………………………………………………………

3.

Repertuar, czas trwania prezentacji

• W rubryce 1 prosimy wpisać piosenkę z serii „Nasze Piosenki”
• W rubryce 2 jeśli piosenka jest nowa, dotychczas
niepublikowana, pod tytułem należy wpisać: NOWA
L.p

Tytuł piosenki

Autorzy piosenki

Czas
prezentacji

1.

2.

4. Instytucja patronująca (pełna nazwa, adres, telefon kontaktowy)
.............................................................................................................................
5.

Imię i nazwisko opiekuna (telefon kontaktowy)
.............................................................................................................................

6.

Wymagania dotyczące warunków scenicznych i sprzętu
.............................................................................................................................
...................................
data

...............................................
czytelny podpis

Uwaga! Ze względów organizacyjnych serdecznie prosimy o czytelne
i precyzyjne wypełnienie karty.

