Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
„Scena dla Ciebie”
w Pińczowie
Organizator
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury w Pińczowie
Patronat Honorowy
Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów
Patronat medialny
Echo Dnia
Tygodnik Ponidzia
Uczestnicy
W festiwalu mogą wziąć udział soliści w następujących kategoriach wiekowych :
do 9 lat,
10 – 12 lat,
13 – 15 lat,
16 – 19 lat
Termin i Miejsce
11.kwietnia 2015 r, Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury w Pińczowie, sala kinowa godz. 10:00
Mamy gorącą nadzieję, że zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli, uczestników szkółek muzycznych, ognisk
nie zabraknie entuzjastów dobrej muzyki i śpiewu, co pozwoli nam spotkać się w bardzo licznym gronie.
Zachęcamy więc serdecznie do współzawodnictwa .
Jesteśmy przekonani, że udział w Konkursie będzie dla Was wielką przygodą, możliwością zdobycia nowych
doświadczeń oraz poznania ciekawych ludzi.
Celem Konkursu jest:
a) wspieranie najzdolniejszych wokalnie dzieci i młodzieży oraz umożliwienie prezentacji ich umiejętności
wokalnych oraz dorobku artystycznego,
b) propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,
c) promocja dziecięcej i młodzieżowej twórczości,
d) promocja młodych wykonawców biorących udział w Konkursie,
e) popularyzacja piosenek, walorów artystycznych i wychowawczych,
f) wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie jej do pracy twórczej w zakresie muzyki,
g) rozwijanie talentów estradowych,
Zasady regulaminowe
1.Każdy uczestnik przygotowuje dwie piosenki (o różnym charakterze) z półplaybackiem wykonywane w
dowolnym języku dostosowane do wieku wykonawcy. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad
regulaminu dotyczące ilości prezentowanych piosenek podczas przesłuchań konkursowych.
2.Kwalifikacja do udziału w festiwalu odbędzie się po nadesłaniu na adres organizatora karty zgłoszenia
(załącznik) w nieprzekraczalnym terminie do 08 kwietnia 2015 r.
3.Uczestnicy mogą zgłaszać się indywidualnie . Jeśli podmiotem zgłaszającym jest instytucja to może zgłosić
maksymalnie 3 solistów w danej kategorii wiekowej.
4. Prezentacje konkursowe oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
5. Jury Festiwalu oceniać będzie umiejętności wokalne wykonawców,
muzykalność, dobór repertuaru, interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny.
6. Soliści przyjeżdżają na przesłuchania z własnym półplaybackiem
zarejestrowanym na CD lub pendrive na koszt własny lub instytucji patronującej.
7. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora (telewizja,
radio) materiału zarejestrowanego podczas festiwalu.
8. Piosenkarze i osoby towarzyszące ubezpieczają się we własnym zakresie.
Nagrody
1.Pamiątkowe statuetki za Grand Prix i I, II, i III miejsca.
2.Nagrody specjalne dyplomy i wyróżnienia.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian zasad regulaminowych bez podania przyczyny.
Biuro Konkursu
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury
ul. Piłsudskiego 2a, 28-400 Pińczów
tel.fax 41 357 24 24
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