REGULAMIN V POWIATOWEGO PRZEGLĄDU KAPEL LUDOWYCH
I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH - BYSZEWO 2017
1. Celem imprezy jest:
● prezentacja i pielęgnacja tradycji ludowej pieśni i muzyki
● zapoznanie się z wartościami folkloru powiatu kołobrzeskiego
● popularyzacja dorobku zespołów śpiewaczych, kapel ludowych i ich
repertuaru
2. Rodzaj i zakres imprezy:
● V Powiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych i Kapel Ludowych w
Byszewie jest imprezą o charakterze konkursowym;
● W Przeglądzie biorą udział zespoły śpiewacze i kapele ludowe z
powiatu kołobrzeskiego
● Przegląd przeprowadzony zostanie dnia 09.07.2017 roku na scenie
plenerowej sali wiejskiej Sołectwa Byszewo w trzech kategoriach:
Kategorie zespołowe:
1. Zespoły Śpiewacze –
- prezentują dwa utwory o zróżnicowanym charakterze,
- przynajmniej jeden z utworów powinien zawierać treści o
charakterze ludowym ;
- prezentacjom zespołów śpiewaczych akompaniuje podkład
muzyczny na płycie CD - audio
- łączny czas nie może przekroczyć 8 minut
2. Kapele ludowe – akompaniatorem jest muzyk grający na
Instrumencie – oprócz instrumentu keyboard
- prezentują dwa utwory o zróżnicowanym charakterze,
- przynajmniej jeden z utworów powinien zawierać treści o
charakterze ludowym ;
- łączny czas nie może przekroczyć 8 minut
Kategorie indywidualne
- prezentują dwa utwory o zróżnicowanym charakterze,
- przynajmniej jeden z utworów powinien zawierać treści o
charakterze ludowym ;
- prezentacjom solistów może akompaniować zespół muzyczny
do 4 osób lub podkład muzyczny na płycie CD - audio
- łączny czas nie może przekroczyć 8 minut
3. Zasady uczestnictwa
- Warunkiem udziału w Przeglądzie jest przygotowanie repertuaru

zgodnego z regulaminem
- Niedostosowanie się do wymogów regulaminu może spowodować
wykluczenie z udziału w Przeglądzie
4. Zasady i kryteria oceny:
● Jury w 4 osobowym składzie powołuje organizator imprezy
● Jury dokona oceny według następujących kryteriów:
- dobór repertuaru ( wartości artystyczne oraz ich dostosowanie do
możliwości wykonawczych)
- treści tradycji ludowych ,
- muzykalność i warunki głosowe
- wrażenia artystyczne prezentacji
5. Nagrody i wyróżnienia
● jury przyzna tytuły laureatów oraz nagrody w poszczególnych
kategoriach a wszystkie podmioty wykonawcze otrzymają dyplomy i
wyróżnienia
● Jury może przyznać Nagrody Specjalne
I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
Patronat honorowy:
- Starosta Kołobrzeski – Tomasz Tamborski
- Wójt Gminy Siemyśl – Marek Dołkowski
1. Organizatorami są :
- Sołectwo Wsi Byszewo
2. Współorganizatorami są:
- Klub Wojskowy 8 Batalionu Remontowego w Kołobrzegu
3. Organizator ma prawo do wszelkich zmian.
4. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie poprawnie wypełnionej karty
uczestnika do Biura Organizacyjnego V Byszewskiego Powiatowego
Przeglądu Zespołów Śpiewaczych i Kapel Ludowych
78-123 Siemyśl
Byszewo 6
Tel. 531 120 561,
608 168 387, 604 395 708
e-mail – majolkg@o2.pl
Organizator

KARTA ZGŁOSZENIA
( wypełniamy DRUKOWANYMI literami )

INSTYTUCJA, PLACÓWKA ( adres I telefon)
………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………….
NAZWA KAPELI, ZESPOŁU , IMIĘ I NAZWISKO (osoby zgłaszanej do konkursu)
…………………………………………………………………………………………………………………………
KATEGORIA; ZESPÓŁ ŚPIEWACZY, KAPELA LUDOWA, SOLISTA
………………………………………………………………………………………………………………………….
ILOŚĆ WYKONAWCÓW
…………………………………………………………………………………………………………………………
INSTRUKTOR /OPIEKUN (osoba przygotowująca do konkursu)
…………………………………………………………………………………………………………………………
KIEROWNIK GRUPY
………………………………………………………………………………………………………………………….
TYTUŁY UTWORÓW
1. ………………………………………………………………………………………………………….…………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………..
POTRZEBY TECHNICZNE: (wymienić instrumenty podmiotu) podać ilość
mikrofonów, linie, CD, pendrive itp.
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………

……………………………..……………..

pieczątka instytucji/placówki

czytelny podpis instruktora

