XIX FESTIWAL KULTURY POWIATOWEJ
FESTIWAL PIOSENKI - KONKURS
ORGANIZATOR
Starostwo Powiatowe w Głubczycach
WSPÓŁORGANIZATOR
Gmina Branice – Urząd Gminy Branice

REGULAMIN
I. CELE I ZADANIA
1. Propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży.
2. Podnoszenie poziomu technicznego i artystycznego wokalistów powiatu głubczyckiego.
3. Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą.
II. UCZESTNICY FESTIWALU

Wg grup:
1. Dziecięca – uczniowie szkół podstawowych klasy I – III.
2. Dziecięca – uczniowie szkół podstawowych klasy IV – VI.
3. Młodzieżowa – uczniowie szkół gimnazjalnych, VII, VIII i ponadgimnazjalnych.
4. Festiwal piosenki obcojęzycznej – bez kategorii wiekowej.

III. OCENA
Wykonawców oceniać będzie powołane przez organizatora Jury, punktując za:
dobór repertuaru
pomysłowość
interpretacje piosenki
dykcję i emisję głosu
muzykalność
osobowość sceniczną
ogólny wyraz artystyczny
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Zaprezentowanie jednego dowolnego utworu w języku polskim do akompaniamentu
własnego lub akompaniatora.
2. Dopuszcza się również podkład z płyty CD tzw. Półplayback lub pendrive, na płycie może
znajdować się tylko jeden, wykonywany utwór
3. Utwory powinny być starannie dobrane zarówno pod względem tekstów, jak też walorów
muzycznych do wieku wykonawcy.

V. MIEJSCE I TERMIN
Sala Pod Aniołem w Ratuszu miejskim w Głubczycach 07-08.05.2019. godz. 9.00 – 13.00.
Konkurs będzie odbywał się w dwóch grupach:
1. Pierwszego dnia szkoła podstawowa klasy I - VI z nauczycielami i instruktorami.
2. Drugiego dnia szkoły ponadpodstawowe i dorośli wraz z nauczycielami i instruktorami.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Nie ma limitów ilościowych dla uczestników z poszczególnych placówek.
2. Organizator zapewnia wykonawcom aparaturę nagłaśniającą.
3. Opiekunowie lub nauczyciele są zobowiązani do obecności podczas warsztatów z solistami
i członkami występujących zespołów.
4. Organizatorzy zapewniają poczęstunek dla uczestników festiwalu. ( bułka + woda)
5. Organizator nie zwraca kosztów przejazdu i ubezpieczenia uczestników.

Prosimy o przesyłanie kart zgłoszeniowych do dnia 19.04.2019. na adres :

Urząd Gminy w Branicach
Ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
Tel. 77/ 486 82 50 wew. 16
e-mail: grazyna.margiel@branice.pl
osoba do kontaktu – Grażyna Margiel

