WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIOSENKI ŻEGLARSKIEJ

organizowany przez
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
oraz
Szkołę Podstawową nr 46
w Bytomiu
Zapraszamy Was na 15 edycję festiwalu. Spotkamy się na przesłuchaniach
konkursowych i żeglarskiej zabawie. Festiwal obejmuje część konkursową oraz
finałową.
CZĘŚĆ KONKURSOWA odbędzie się dnia 24 maja 2017 r. o godz. 10.30
w sali kameralnej Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 przy ulicy Powstańców
Warszawskich 12 w Bytomiu.
CELAMI KONKURSU SĄ:
 prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży reprezentujących
placówki oświatowe województwa śląskiego,
 promowanie szant i piosenek żeglarskich,
 zapoznanie z tematyką marynistyczną oraz rozbudzanie zainteresowań
w tej dziedzinie,
 stworzenie możliwości przeżyć artystycznych, satysfakcji i wspólnej
zabawy.
KRYTERIA OCENY UTWORÓW KONKURSOWYCH:
 dobór tematyczny repertuaru,
 opracowanie muzyczne i interpretacja utworów o tematyce żeglarskiej,
 wykonanie i pomysłowość prezentacji,
 akompaniament „na żywo” lub śpiew a’cappella (wyklucza się instrumenty
elektroniczne, podkłady instrumentalne),
 ogólny wyraz artystyczny.
KATEGORIE WIEKOWE
Konkurs obejmuje kategorie wiekowe:
a. przedszkola,
b. uczniowie szkół podstawowych klas I-III,
c. uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI,
d. uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
e. dorośli, tj. rodzice, nauczyciele i każda pełnoletnia osoba.

Dedykowane regulaminy i karty zgłoszenia dla grup wiekowych Przedszkola
oraz Dorośli znajdują się na stronie internetowej www.mdk.bytom.pl.
Przesłuchania konkursowe w kategorii dorosłych odbędą się 26.05. br. w MDK
w godzinach popołudniowych.
W zależności od ilości otrzymanych zgłoszeń organizatorzy mogą zmienić
kategorie wiekowe.
WARUNKI PREZENTACJI UTWORÓW W KONKURSIE
 W konkursie występują grupy, nie przewiduje się występów solowych
i duetów.
 Grupy prezentują jeden utwór w zespole od 3 do 6 osób w wybranych
kategoriach wiekowych z akompaniamentem granym „na żywo” lub a’capella
(bez akompaniamentu) - wyklucza się używanie instrumentów
elektronicznych w tym keyboardów.
 Preferowane są stroje żeglarsko-pirackie, rekwizyty i dobry humor 
 Profesjonalne jury powołane przez organizatorów przyzna nagrody każdej
kategorii wykonawczej.
 Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.
Zgłoszenie do konkursu należy przesłać na karcie zgłoszenia do dnia
22 maja 2017 r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bytomiu,
ul. Powstańców Warszawskich 12 (tel. 032 281 25 08 fax. 032 282 55 80)
lub na adres mamaana@tlen.pl.
Regulamin oraz karty zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej
www.mdk.bytom.pl oraz na fanpage’u MDK Bytom www.facebook.com/MDKBytom.
CZĘŚĆ FINAŁOWA
Podsumowanie konkursu piosenki żeglarskiej odbędzie się 26 maja 2017 r.
o godz. 10.30 w sali widowiskowej Bytomskiego Centrum Kultury przy placu
Karin Stanek 1.
Podczas koncertu zostaną ogłoszone wyniki konkursów i wystąpią laureaci, którym
wręczymy nagrody. Zaprezentowany zostanie również program jubileuszowy
„Dalej w morze wyruszamy”.
Liczymy na Waszą obecność, gwarantujemy humor i żeglarską zabawę 
Koordynatorka festiwalu: Anna Górecka, tel. kontaktowy +48 609 842 127

