REGULAMIN IV Przeglądu Piosenki Walentynkowej

„Love is wonderful”
- organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej
Cel przeglądu:
• stworzenie dla dzieci i młodzieży nowej i atrakcyjnej formy świętowania
Dnia Zakochanych
• tworzenie warunków do wyszukiwania i prezentacji młodych talentów wokalnych.
• popularyzacja piosenek o ogólnie pojętej miłości do ludzi i świata
• popularyzowanie śpiewu i gry na żywo przy akompaniamencie instrumentów akustycznych
obok tradycyjnych podkładów na CD
• tworzenie warunków do prezentacji własnej twórczości muzyczno-literackiej.
Termin konkursu:
• 18 lutego 2018 r. (niedziela), godz. 15:00
Miejsce:
• Sala Świetlicy Wiejskiej w Trypuciach
Kategorie wiekowe solistów i zespołów z świetlic i gminnych szkół oraz młodzieży ze szkół
ponadgimnazjalnych zamieszkującej naszą gminę
– uczniowie klas szkół podstawowych
– uczniowie klas gimnazjalnych
– uczniowie klas szkół ponadgimnazjalnych
– młodzieżowe zespoły wokalne bez ograniczeń wiekowych
Komisja oceniać będzie:
- walory wokalne (barwa głosu, intonacja, emisja, dykcja)
- repertuar,
- ogólny wyraz artystyczny,
- akompaniament „na żywo”
Warunki uczestnictwa:
wypełnienie formularza „KARTA zgłoszenia udziału…” dostępnego w Gminnym Ośrodka Kultury
w Turośni Kościelnej, lub na stronie internetowej GOK-u.
- termin zgłoszenia - do 14 lutego 2018
- w przypadku korzystania z własnego podkładu prosimy o format audio na płycie CD oraz
opisanie płyty: imię i nazwisko wykonawcy, wiek, tytuł utworu, a także dostarczenie nośnika przed
rozpoczęciem przesłuchań.
- każdy wykonawca (solista lub zespół) przygotuje i zaprezentuje jedną piosenkę
o wymaganej tematyce
Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody w każdej z kategorii
- uczestnicy otrzymają także pamiątkowe dyplomy za udział w Przeglądzie
- liderzy kategorii na koniec Przeglądu wspólnie wykonają przebój tytułowy imprezy

Love is wonderful
Sprawy organizacyjne:
- warunkiem przystąpienia do przeglądu jest wypełnienie i podpisanie przez rodziców Karty Zgłoszenia
- dzieci i młodzież przyjeżdża na Przegląd na własny koszt z rodzicami lub opiekunami
- kolejność prezentacji ustala organizator
- sprawy, które nie zostały ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator

- ewentualne informacje wyjaśniające tel. Lech Mazurek 515 950 640

