Raciborskie Centrum Kultury i Středisko volného času w Opawie
serdecznie zapraszają do udziału
w
II Międzynarodowym Festiwalu Śląskiej Pieśni Ludowej
im. Romana Masarczyka
pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Racibórz oraz Primatora Miasta Opavy.
Celem festiwalu jest propagowanie i promowanie śląskiej pieśni ludowej
oraz jej wspólnych czynników kulturowych dla polskiej i czeskiej części Śląska.
Organizatorzy pragną także promować dorobek twórczy Romana Masarczyka,
znanego zbieracza śląskiej pieśni .

Festiwal odbywa się w ramach projektu „Śląska pieśń ludowawspólna tożsamość kulturowa” oraz wchodzi w program obchodów 100lecia Domu Kultury „Strzecha” – ogniska kultury polskiej.

Regulamin festiwalu:
1.
Festiwal ma charakter konkursu.
2.

Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest przesłanie karty zgłoszenia
do dnia 15 listopada na adres Raciborskiego Centrum Kultury
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ul. Chopina 21 ,47-400 Racibórz lub Středisko volného času , ul.
Jaselska 4 , 746 01 OPAVA
.
W konkursie mogą brać udział: soliści, chóry i grupy śpiewacze, kapele.
Każda kategoria będzie podzielona ze względu na wiek: I -dzieci (do 15
roku życia) II -młodzież i dorośli (od 15 roku i dorośli).

3.

4.

Każdy uczestnik wykonuje 3 utwory (w tym jeden obowiązkowy).
Obowiązkowe utwory (do wyboru): „Wele Raciborza..” i „Tam v Opavie
na rynecku” (teksty i nuty stanowią załączniki do regulaminu). Pozostałe
dwa utwory to dowolne pieśni śląskie.

5.

Prezentacje festiwalowe oceniać będzie
organizatora. Decyzja jury jest ostateczna.

6.

Jury oceni wykonanie, interpretację, dobór repertuaru, dykcję i intonację
oraz ogólny wyraz artystyczny. Pieśni powinny być dobrane do wieku
wykonawcy!

7.

Akompaniamentem może być tylko żywa muzyka! Playback powoduje
dyskwalifikację z konkursu! Mile będą widziane wykonania a`capella.

8.

Jury wybiera laureatów konkursu, uczestników koncertu laureatów oraz
uczestników do nagrania płyty CD w Radiu Katowice, które
zrealizowane zostanie w terminie trwania projektu.

9.

Nagrody:
Organizator zapewnia nagrody rzeczowe za pierwsze miejsca w każdej
kategorii.

jury

powołane

przez

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom.
10.

Termin :
 19 listopada 2011 – konkurs Dom Kultury „Strzecha” przy
ul. Londzina 38
w Raciborzu
 27 listopada 2011- koncert laureatów w Raciborzu
 4 grudnia 2011- koncert laureatów w Opavie
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11.

Uczestnicy z terenu Polski przyjeżdżają na konkurs na koszt własny.

12.

Uczestnikom koncertu laureatów zapewnia się przejazd na trasie
Racibórz-Opava-Racibórz oraz Opava-Racibórz-Opava.

13.

Wszelkie sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga komisja oceniająca
wraz z Dyrekcją Raciborskiego Centrum Kultury w Raciborzu oraz
Střediska volného času w Opavie.

14.

W razie pytań prosimy o kontakt z instruktorami Raciborskiego Centrum
Kultury Jakubem Rusinem tel. 324153214 , Markiem Manszem tel. 412
32 40 lub dyrektorem SVC w Opavie Jaroslavą Polakovą Tel. 420 553
712 100

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.
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II Międzynarodowy Festiwal Śląskiej Pieśni Ludowej im. Romana
Masarczyka
Racibórz – Opava 2011
Karta zgłoszenia
Uczestnik
( imię i nazwisko, nazwa zespołu)

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
Kategoria
wiekowa…………………………………………………………………………………………………
…………………………
Tytuły utworów:
1………………………………………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………………………………….
3………………………………………………………………………………………………………….
Adres……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
Kraj………………………………………………………………………………….
Ilość
uczestników:……………………………………………………………………………………………
……………………………………………
Imię i nazwisko
prowadzącego…………………………………………………………………………………………
…………………..
Telefon kontaktowy……………………………………………………………
Krótka informacja o uczestniku:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Data i podpis osoby upoważnionej
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