I WILANOWSKI FESTIWAL KOLĘD, PASTORAŁEK I PIOSENEK
ŚWIĄTECZNYCH „ANIOŁKOWE ŚPIEWANIE” 2016
REGULAMIN

ORGANIZATORZY:
CENTRUM KULTURY WILANÓW

GOSPODARZ:
CENTRUM KULTURY WILANÓW, UL. KOLEGIACKA 3, WARSZAWA
SALA KAMERALNA

CEL FESTIWALU:
- Prezentacja tradycyjnych kolęd i pastorałek, poszukiwanie nowych aranżacji i pomysłów
twórczych;
- Prezentacja nowych pastorałek i piosenek świątecznych w ciekawych aranżacjach,
promowanie ich wysokiego poziomu artystycznego;
- Propagowanie wspólnego muzykowania i kreatywności dzieci oraz młodzieży.

MIEJSCE I CZAS:
- Festiwal odbywa się w dniu 18 stycznia 2017 roku od godziny 10:00.

UCZESTNICY:
Soliści i zespoły wokalne występujący w następujących kategoriach wiekowych:
- przedszkole
- szkoła podstawowa kl. I-III
- szkoła podstawowa kl. IV- VI
- gimnazjum

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Każda placówka chcąca wziąć udział w konkursie może wystawić maksymalnie 6 podmiotów
wykonawczych. W tym celu należy przeprowadzić wewnętrzne eliminacje.
Przyjmowane są również zgłoszenia indywidualne.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest szczegółowo wypełniona karta i dostarczenie jej
pocztą, pocztą elektroniczną lub osobiście do dnia 11 stycznia 2017 r.

REPERTUAR:
Każdy z uczestników prezentuje jedną kolędę, pastorałkę lub piosenkę świąteczną.
Wykonawcy może towarzyszyć akompaniament na żywo, podkład nagrany na CD lub innym
nośniku, dopuszczalny jest śpiew A capella.
Wskazane jest, aby prezentowany utwór był dobrany do możliwości wykonawczych
uczestnika.
Premiowane będą utwory nowe, autorskie, w ciekawych aranżacjach , oryginalne i mało znane.
Mile widziane są również utwory w języku obcym.

JURY:
W jury zasiądą profesjonaliści związani z muzyką.

NAGRODY:
Jury może przyznać nagrody główne, wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej, ma również
prawo nie przyznać nagród.
NAGŁOŚNIENIE:
Organizator zapewnia mikrofony, odtwarzacz CD i mp 3 oraz pianino.

PLAN FESTIWALU :
I Etap: przyjmowanie zgłoszeń do dnia 11.01.2017 r.
II Etap: ogłoszenie listy uczestników i kolejności wystąpień na stronie www.kulturawilanow.pl
w dniu 13.01.2017 roku.
III Etap: Przesłuchania konkursowe w dniu 18.01.2017 od godziny 10:00.
IV Etap: Ogłoszenie nazwisk laureatów ( bez miejsc) na stronie www.kulturawilanow.pl w dniu
23.01.2017 r.
V Etap: Uroczyste wręczenie nagród i koncert laureatów w dniu 28.01.2017 o godzinie 17:00.

INNE INFORMACJE:
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w przypadku
np. niewystarczającej ilości uczestników w danej kategorii wiekowej lub innych sytuacji

DANE KONTAKTOWE:
CENTRUM KULTURY WILANÓW
Ul. Kolegiacka 3, 02-960 Warszawa
Tel: 668 417 228, 22 651 98 20
centrum@kulturawilanow.pl
Koordynator festiwalu: Sylwia Malinowska Piątek tel: 509 340 818

