IX PRZEGLĄD KOLĘD, PASTORAŁEK I JASEŁEK
1.

ORGANIZATOR

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Hołdunowska 39
43 – 143 Lędziny
(32) 326 78 33
2.

CELE:

- prezentacja kolęd, pastorałek i jasełek,
- promocja twórców i wykonawców,
- podtrzymywanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek oraz ochrona przed zapomnieniem zwyczaju kolędowania,
- rozbudzanie twórczych zainteresowań młodego pokolenia;
3.

TERMIN I MIEJSCE

Konkurs odbędzie się 18 stycznia 2018 r. w sali widowiskowej „Piast” w Lędzinach. (godziny występów uzależnione są
od liczby uczestników).
25 stycznia 2018 r. odbędzie się uroczysta „Gala” Laureatów – godz. 16.30 Kościół MB Różańcowej
4.

UCZESTNICY

W przeglądzie mogą brać udział:
I – soliści i duety,
II - zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne ( do 20 osób),
III – chóry ( powyżej 20 osób)
IV – grupy kolędnicze i grupy jasełkowy,
Oceniamy w kategoriach wykonawczych – nie wiekowych!!!
5.

OCENA:

Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:
a) Soliści, zespoły chóry: dobór repertuaru, muzykalność i warunki głosowe wykonawców, aranżacja
i instrumentacja, ogólny wyraz artystyczny.
b) Zespoły jasełkowe : reżyseria, scenografia, rekwizyty, kultura żywego słowa, ruch sceniczny, muzyka, ogólny wyraz
artystyczny.
6.

ORGANIZACJA PRZEGLĄDU I ZASADY UCZESTNICTWA:

1.

Przegląd odbędzie się dnia 18 stycznia 2018 r w sali widowiskowej „Piast”.

2.

Termin nadsyłania zgłoszeń na przegląd upływa dnia 12 stycznia 2018 r. Karta zgłoszeń dostępna będzie na
stronie www.mokledziny.pl powinna być wypełniona czytelnie i dostarczona, przesłana w nieprzekraczalnym
wyznaczonym przez organizatora terminie pocztą zwykłą lub elektroniczną.

3.

Zgłoszenie osób korzystających z gotowych podkładów muzycznych powinno zawierać płytę CD z nagranymi
podkładami instrumentalnymi celem właściwego przygotowania akustycznego.

4.

Uczestnicy Przeglądu zobowiązani są do zgłoszenia się u organizatora w dniu przeglądu na 30 minut przed
planowanym występem.

5.

Uczestnik wykonuje:

a) solista i duet – 2 utwory,
b) pozostali uczestnicy – 3 utwory,
c) grupy jasełkowe – teksty i utwory muzyczne,
6.

Uczestnicy przeglądu zobowiązani są do zaprezentowania utworów, których prezentacja nie może

przekroczyć:
a) 10 minut – soliści, duety, grupy wokalne i wokalno-instrumentalne, chóry,
b) 30 minut – zespoły jasełkowe
7.

Repertuar : związany z tradycjami okresu Bożego Narodzenia, (promowane będą kolędy i pastorałki związane
ze śląskim regionem oraz dawne i mało znane, w tym również własna twórczość – opracowana autorskie)

8.

Materiał nagrany na CD (podkłady) powinny być ułożone w przewidywalnej kolejności występu artysty.

9.

Materiałów dostarczonych do organizatora nie odsyłamy.

10. W Koncercie Galowym wystąpią laureaci przeglądu oraz zdobywcy I, II, III miejsca a także zespoły wskazane,
lub wyróżnione przez komisję.
11. Gala odbędzie się w dniu 25 stycznia 2018 r. o godzinie 16.30 w kościele MB Różańcowej w Lędzinach
12. Decyzja komisji jest ostateczna i niepodważalna. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.
13. Na uczestników czekają nagrody, statuetki i dyplomy.
14. Organizator nie pokrywa kosztów transportu.
15. Wykonawca wyraża zgodę na umieszczenie na stronie internetowej MOKu oraz Miasta Lędziny – materiałach
pokonkursowych,; wizerunku wykonawcy – nagrań i zdjęć z Przeglądu oraz Gali Konkursowej.
16. Informacje o kolejności występu będzie udostępniona do dnia 16 stycznia 2018 po godz. 12.00 na stronie
internetowej www.mokledziny.pl

KARTA ZGŁOSZENIOWA
IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA ZESPOŁU:
…......................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................
DANE KONTAKTOWE (ADRES , NR TELEFONU, E - MAIL):
….........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: …..........................................
KATEGORIA WYKONAWCZA: ….........................................
WIEK WYSTĘPUJĄCYCH: ….........................................
IMIĘ I NAZWISKO INSTRUKTORA :
…......................................................................................................................................................
NAZWA, ADRES I TELEFON ORGANIZACJI/ INSTYTUCJI ZGŁASZAJĄCEJ
(niekonieczne w przypadku osób indywidualnych):
….........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
TYTUŁY PREZENTOWANYCH UTWORÓW (dokładny czas prezentacji):
….........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
WARUNKI TECHNICZNE PREZENTACJI:
….........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................

DATA:_________________________

PODPIS:_________________________

