REGULAMIN

Miejski Festiwal Kolęd i Pastorałek Żary 2022
POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA ŻARY

Organizatorzy Festiwalu:

Żarski Dom Kultury

Cele Festiwalu:





Prezentacja umiejętności wokalnych młodych wykonawców.
Kultywowanie wartości chrześcijańskich.
Rozwijanie wrażliwości i kultury muzycznej.
Promowanie aktywności twórczej wśród dzieci i młodzieży.

Charakter Festiwalu:
 Przedsięwzięcie skierowane jest do przedszkoli i szkół podstawowych znajdujących się na
terenie miasta Żary.
Miejsce i termin Festiwalu:
1. Festiwal odbędzie się 10 grudnia 2022 roku godz. 10.00 w sali widowiskowej ,,Luna”
Żarskiego Domu Kultury przy ul. Okrzei 35 /szczegółowy minutowy harmonogram
prezentacji wokalnych poszczególnych kategorii wiekowych zostanie podany w
późniejszym terminie/.
2. Festiwal trwa 1 dzień – odbędzie się w reżimie sanitarnym (procedury zostaną przesłane
po otrzymaniu zgłoszeń z poszczególnych placówek).
Warunki uczestnictwa:
1.
2.
3.
4.

Festiwal przeznaczony jest dla solistów.
Placówki przedszkolne mogą zgłosić 2 wykonawców do Festiwalu
Placówki szkolne mogą zgłosić 1 wykonawcę w każdej kategorii wiekowej.
Każdy solista prezentuje 1 przygotowany utwór /drugi prezentuje na życzenie Rady
Artystycznej/ - w przygotowanym repertuarze jednym z utworów musi być kolęda.

Ocena i nagrody:
1.

Do oceny wykonawców Organizator powołuje Radę Artystyczną Miejskiego
Festiwalu Kolęd i Pastorałek.

2.

Rada Artystyczna oceniać będzie walory głosowe, poprawność muzyczno - wokalną,
interpretację prezentowanych utworów, wyczucie rytmu oraz ogólny wyraz
artystyczny.
3. Rada Artystyczna ocenia występy w następujących kategoriach:
przedszkola
- szkoły podstawowe kl. I-III
- szkoły podstawowe kl. IV-VI
- szkoły podstawowe kl. VII-VIII
4.

W każdej kategorii wiekowej Rada Artystyczna może przyznać tytuł laureata.
Decyzje Rady Artystycznej są ostateczne.
5. Rada Artystyczna może przyznać wyróżnienia w poszczególnych kategoriach
wiekowych.
6.

Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymają dyplomy uczestnictwa a zwycięzcy dyplomy
i upominki.
7. Laureaci zostaną zaproszeni do występu na dużej scenie podczas Jarmarku
Bożonarodzeniowego w Żarach.
Informacje ogólne:
1. Zgłoszenie następuje poprzez przesłanie karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik
regulaminu (proszę wypełnić drukowanymi literami).
2. Zgłoszenie należy przesłać pocztą, w nieprzekraczalnym terminie, do 05.12.2022 roku na
adres: festiwal@dkzary.pl lub Żarski Dom Kultury ul. Wrocławska 7,
w tytule wiadomości proszę wpisać Miejski Festiwal Kolęd i Pastorałek Żary 2022
3. Dojazd oraz ubezpieczenie uczestników, instruktorów i opiekunów zapewnia instytucja
zgłaszająca podmiot wykonawczy.

