XXIII Konkurs kolęd i pastorałek „Na nutę kantyczek”
Jasło 2017
REGULAMIN
Organizator:
Jasielski Dom Kultury
ul. Kołłątaja 1
38-200 Jasło
Te./fax 13 44 351 50, e-mail :jdksekretariat@gmail.com,www.jdkjaslo.pl
Cele konkursu:
- konkurs adresowany jest do dzieci młodzieży z terenu województwa podkarpackiego i
województw ościennych
- organizatorzy stawiają sobie za główny cel ożywienie tradycji rodzinnego kolędowania,
śpiewu zespołowego, poznawanie nieznanych i zapomnianych polskich kolęd i pastorałek
oraz prezentację efektów pracy młodych wykonawców i ich nauczycieli.
Terminy:
Konkurs dla przedszkolaków
–12 grudnia 2017 r. /wtorek / o godz. 9.00
Konkurs dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich
– 15 grudnia 2017 r. /piątek / o godz. 9.00
Koncert finałowy
– 13 stycznia 2018 r. /sobota / o godz. 16.00
Uczestnicy konkursu:
- soliści
- zespoły: wokalne /do 10 osób/ i wokalno-instrumentalne /do 10 osób/
Grupy wiekowe:

soliści:

-

do 6 lat
7-10 lat
11- 14 lat
15-18 lat

zespoły:
- przedszkole
- szkoła podstawowa
- gimnazjum
- szkoła średnia
Warunki uczestnictwa:
W konkursie biorą udział soliści i zespoły w wymienionych kategoriach wiekowych. W
wyjątkowych przypadkach gdy uczestnicy zespołów są z różnych kat. wiekowych
organizatorzy przydzielą zespół do tej kategorii, w której jest większość uczestników zespołu.
Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia oraz nagrania kolęd( na płycie
CD lub pocztą elektroniczną w formacie MP3). Z nagrań zwolnieni są wykonawcy z grup
przedszkolnych.

Każdy uczestnik przygotowuje dwa utwory:
- tradycyjną polską kolędę lub pastorałkę / mile widziana będzie kolęda z Podkarpacia,
która może być wykonana a’ cappella /
- dowolną kolędę lub pastorałkę
W konkursie preferowane będą zespołowe wykonania kolęd, a także wykonywanie kolęd i
pastorałek zawartych w kantyczkach.
Czas prezentacji konkursowej nie powinien przekroczyć 7 minut - soliści, i 9 minut w
przypadku zespołu
Dopuszcza się akompaniament: solowy, zespołowy (do 4 osób) lub półplayback
Do oceny i kwalifikacji poszczególnych prezentacji zostanie powołana komisja artystyczna,
która przyzna nagrody i wyróżnienia.
Laureaci I miejsc w poprzednich edycjach konkursu nie mogą wystąpić w konkursie
tegorocznym, w tej samej kategorii wiekowej.
Kryteria oceny:
Autentyczność prezentacji i interpretacji, umiejętności wokalne, muzykalność wykonawców,
aranżacja, dobór repertuaru oraz ogólne wrażenie artystyczne.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
Zgłoszenia:
Nagrania wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać do 2 grudnia 2017 r.
na adres: Jasielski Dom Kultury, ul. Kołłątaja 1, 38-200 Jasło lub pocztą elektroniczną na
adres :jdksekretariat@gmail.com. Lista osób zakwalifikowanych do konkursu zostanie
zamieszczona na stronie JDK w dniu 8 grudnia2017 r.

Akredytacja:
Uczestnicy zakwalifikowani do konkursu zobowiązani są wpłacić akredytacje w kwocie:
– 20 zł – soliści
– 10 zł - członkowie zespołów
Akredytacje płatne przelewem na konto: Jasielski Dom Kultury
44124023371111000037286213 lub gotówką w kasie JDK w terminie do 13 grudnia 2017 r.:
Uczestnicy grup przedszkolnych są zwolnieni z akredytacji.
Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela instruktor JDK Ewa Grzebień,, Tel. 1344
35 161 lub dostępne są na stronie ; www.jdkjaslo.pl

