VII Festiwal Śpiewających Siątek

REGULAMIN
ORGANIZATOR: Miasto Żyrardów
Partner / Koordynator: Centrum Kultury w Żyrardowie
CEL PRZEGLĄDU:
1/ promowanie i propagowanie piosenki o wysokich walorach artystycznych
2/ inspiracja seniorów do poszukiwań artystycznych w dziedzinie poezji i muzyki
3/ konfrontacja dokonań twórczych
4/ propagowanie działań scenicznych wśród osób w wieku 50+
MIEJSCE I TERMIN:
Centrum Kultury w Żyrardowie
Plac Jana Pawła II nr 3, 96-300 Żyrardów
9 listopada 2018 r., godz. 17:00
ZASADY UCZESTNICTWA:
1/ Festiwal jest imprezą otwartą organizowaną, składającą się z dwóch mini-recitali oraz z części
konkursowej. Jego uczestnikami mogą być wyróżniający się amatorzy (soliści i zespoły), a także
osoby mające stały kontakt (w tym zawodowy) z muzyką, poezją i piosenką, które ukończyły 50
rok życia.
2/ W konkursie nie mogą brać udziału laureaci (zwycięzcy) poprzednich edycji Festiwalu.
3/ Wykonawca przygotowuje 2 utwory słowno-muzyczne w prezentacji konkursowej lub program
będący w założeniach całością sceniczną. Łączny czas prezentacji - max. 10 minut.
4/ Dopuszcza się stosowanie półplaybacków.
5/ Uczestnicy zgłaszający udział zgadzają się powierzyć organizatorom prawo do nieodpłatnego
wykorzystania rejestracji występu.
6/ Organizator powołuje profesjonalne jury, które po wysłuchaniu prezentacji konkursowych,
wyłoni laureatów.
7/ Organizator przewiduje nagrody pieniężne i rzeczowe.
8/ Laureaci zobowiązani są do ponownego wystąpienia w koncercie laureatów.
9/ Zgłaszający (wykonawcy) są zobowiązani do przekazania na adres:
Centrum Kultury w Żyrardowie
Plac Jana Pawła II nr 3, 96-300 Żyrardów
lub mail:ck@zyrardow.pl (w tytule należy wpisać: śpiewające siątki)
w terminie do 7 listopada 2018 r.
następujących materiałów
a/ wypełnionej karty uczestnictwa
b/ tekstów utworów w jednym egzemplarzu

Nagrody i wyróżnienia:
1. Grand Prix - Nagroda główna (pieniężna): 1000 zł
(przyznawana przez Jury)

2. Nagroda za szczególne walory artystyczne: rzeczowa
(przyznawana przez Jury)

3. Wyróżnienie - Nagroda specjalna: rzeczowa
(przyznawana przez Złotą Lożę Laureatów Festiwalu Śpiewających Siątek)

ZASADY ORGANIZACYJNE:
1/ Uczestnicy (wykonawcy) przyjeżdżają na koszt własny.
2/ Organizator zapewnia profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie wraz z obsługą, nagrody.
3/ Organizator przewiduje mini-recitale towarzyszące.
RAMOWY PROGRAM FESTIWALU:
Centrum Kultury w Żyrardowie
Plac Jana Pawła II nr 3, 96-300 Żyrardów
9 listopada 2017 r. - piątek
godz. 13:00 – 14:15 próby mikrofonowe gości specjalnych
godz. 14:30 – 16:30 próby mikrofonowe uczestników festiwalu
godz. 17:00 – rozpoczęcie imprezy / mini-recital
godz. 17:30 - przesłuchania konkursowe
godz. 20:00 – obrady Jury / mini-recital
godz. 20:30 – ogłoszenie wyników i koncert laureatów
POZOSTAŁE UWAGI:
1/ Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.
2/ Organizator prosi o rozpowszechnienie informacji o Festiwalu w lokalnych środowiskach.
3/ Wszelkie informacje na temat Festiwalu można uzyskać pod adresem:
Centrum Kultury w Żyrardowie
Plac Jana Pawła II nr 3, 96-300 Żyrardów
mail: ck@zyrardow.pl
tel: (0-46) 855 30 54

Telefon do koorydatora festiwalu:
511 711 318 - Wiktoria Szpak

KARTA UCZESTNICTWA
Imię i nazwisko
(nazwa zespołu):
Numer telefonu:
Data i miejsce urodzenia:

Adres zamieszkania

Przygotowane utwory:
1.
Tytuł, autor tekstu i muzyki

2.

Potrzeby techniczne:
(jaki akompaniament/
nośnik/instrument)

data i podpis................................................................

