FESTIWAL DOBREJ PIOSENKI
religijnej i nie tylko
Pleszew 2018
ORGANIZATOR
DOM KULTURY W PLESZEWIE
ul. Bogusza 1, 63-300 Pleszew
tel/fax. 62 7422-631, e-mail: dkpleszew@wp.pl
TERMIN I MIEJSCE
25 maja 2017r , Kino Hel w Pleszewie ul. Poznańska 36
Rozpoczęcie Festiwalu ok. godz. 12.00.
Festiwal realizowany jest w całości imprezy TRATWA FESTIWAL PLESZEW
2018.
UCZESTNICY

jako ostateczna propozycja do prezentacji w czasie Festiwalu.
WYMOGI I INFORMACJE TECHNICZNE
♦
♦
♦
♦
♦

OCENA
♦
♦

W Festiwalu mogą wziąć udział soliści oraz grupy wokalne.
Uczestnicy prezentować się będą w następujących kategoriach:
Soliści
- Szkoły Podstawowe kl. I - III,
- Szkoły Podstawowe kl. IV - VII,
- Gimnazja ( kl. I, II) , Szkoły ponad gimnazjalne,
● Zespoły i grupy wokalne (duety i większe)
(Bez podziału na kategorie wiekowe)
♦
♦
●

♦
♦
♦

Przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia z dołączoną krótką informacją
o soliście/ zespole. Mile widziane demo z nagraniem.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 11.05. 2018r
W przypadku dużej liczby chętnych decyduje kolejność zgłoszeń.
Uczestnik lub opiekun uczestnika wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz
rejestrację i wykorzystanie wykonań, ( podpisane oświadczenia wraz z kartą
zgłoszenia).

REPERTUAR
♦

♦
♦

Każdy uczestnik zgłasza dwa utwory, obowiązkowo wykonuje jeden utwór
z akompaniamentem, pół playbeckiem lub a’capella.
Drugi utwór na wyraźne życzenie Jury.
Organizator dopuszcza wykonywanie własnych kompozycji.
Piosenki zaproponowane w Karcie Zgłoszeń traktowane będą

Soliści oraz zespoły zaprezentują się podczas festiwalowych przesłuchań z
udziałem publiczności.
Jury powołane przez Organizatora oceniać będzie według następujących kryteriów:
dobór repertuaru, interpretacja, muzykalność, warunki głosowe, ogólny wyraz
artystyczny.

NAGRODY
♦
♦

WARUNKI UCZESTNICTWA
♦

Organizator dopuszcza następujące nośniki dźwięku: płyty audio CD
Nie akceptujemy nagrań w formacie mp3 i wave
Nośnik musi być opisany:
wykonawca, kategoria, tytuł piosenki i czas nagrania
Organizator nie dopuszcza playbacków
Organizator zapewnia:
nagłośnienie, odtwarzacze CD, ( na płyty audio) , Minidisc Recorder DMD 1000

Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych
Nagrody wręczone zostaną laureatom w dniu 25 maja br, ok.
godz. 18.00 na scenie głównej w ramach Tratwa Festiwal - Pleszew 2018,
przed koncertem Moniki Urlik.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
♦

♦
♦
♦
♦
♦

Organizator potwierdza zakwalifikowanie do udziału począwszy od 11.05.2018
r. Wszelkich informacji o przyjęciu, dokładnej godzinie
rozpoczęcia przesłuchań udziela Zbigniew Niedziela pod
numerem telefonu 62 7428-362
Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.
Uczestnicy niepełnoletni przyjeżdżają pod opieką rodziców lub opiekunów.
Uczestnicy obowiązani są do posiadania aktualnej legitymacji szkolnej lub dowodu
osobistego oraz aktualnego ubezpieczenia NNW.
Sprawy nie ujęte w Regulaminie Organizatorzy rozstrzygają
w porozumieniu z Przewodniczącym Jury.
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego
Regulaminu.
ZAPRASZAMY

