Cele konkursu
1. Celem konkursu jest popularyzowanie najbardziej wartościowych
treści muzycznych i literackich piosenek oraz promowanie
dziecięcej twórczości artystycznej.
Organizator konkursu
Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu
Czas trwania konkursu
23 maj 2019 godz. 9:00 przesłuchania
MDK – sala widowiskowa
1 czerwca 2019 godz. 15.00 – koncert laureatów
RACIBORSKI RYNEK
Kolejność przesłuchań konkursowych wszystkich uczestników
zostanie zamieszczona na stronie internetowej MDK do dnia 21 maja 2019r.

Kierownictwo konkursu:
Daniel Rożek
Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu
tel. 32 415 23 28

3. Wykonawcy mogą przygotować dwie piosenki: jedną w języku
polskim a
drugą w dowolnym języku, z własnym
akompaniamentem lub też akompaniamentem pół-playback.
4. Placówka/szkoła
może
wydelegować
dowolną
liczbę
solistów/zespołów.
5. Każdy uczestnik wykonuje jedną piosenkę, określoną w karcie
zgłoszenia jako "piosenka startowa". Druga piosenka
prezentowana jest na życzenie jury.
6. W kategorii
solistów dopuszczalne jest wykorzystanie
półplaybacku z nagranym towarzyszeniem tzw. „chórku”.
W przypadku zespołów nagranie „chórków” w akompaniamencie
typu półplayback jest niedopuszczalne.
7. Podkłady do piosenek wysłane pocztą lub doręczone osobiście,
proszę umieścić na nośniku CD w formacie mp3.
8. Na konkursie mogą być prezentowane utwory będące
twórczością własną uczestników.
9. Organizator zapewnia aparaturę nagłaśniającą oraz instrument
klawiszowy.
10. Jury oceniać będzie według następujących kryteriów: dobór
repertuaru - pod kątem możliwości wykonawczych dziecka,
poprawność intonacyjną, emisję głosu, dykcję, ogólny wyraz
artystyczny.
11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

Regulamin konkursu
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół
podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, specjalnych
oraz placówek pozaszkolnych.
2. Konkurs odbywa się w czterech kategoriach wiekowych: szkoła
podstawowa
(I-III, IV-VI),VII klasa z gimnazjum oraz szkoła ponadgimnazjalna.
W konkursie prezentują się soliści oraz zespoły. Jako zespół
traktuje się również duety, tria itp. (do 15 osób).

UWAGA
Laureaci I miejsca z 2018 r. nie mogą wziąć udziału w tegorocznej
edycji konkursu (roczna karencja). Karencja nie ma zastasowania
w przypadku przejścia do kolejnej kategorii wiekowej.

Wszystkie podkłady muzyczne z wykorzystaniem podczas przesłuchań
w dniu 23.05.2019r w formacie mp3, wraz z kartami zgłoszeń –
według podanego wzoru, dostępne
w sekretariacie placówki lub na stronie internetowej
www.mdk-raciborz.pl – należy
Kierować jednym emailem zawierającym: ( karte zgłoszenia i podkłady
do piosenek jednego uczestnika, lub zespołu) w nieprzekraczalnym
terminie
do 13 maja 2019 r. pod adres emailowy :
powiatowyfest.piosenki@gmail.com

lub na adres placówki
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Stalmacha 12, 47-400 Racibórz

Wszyscy uczestnicy Festiwalu zaproszeni są do udziału
w Koncercie Laureatów – 1 czerwca 2019 r. o godz.15.00
na RACIBORSKIM RYNKU

XII POWIATOWY FESTIWAL TWÓRCZOŚCI
ARTYSTYCZNEJ
HONOROWY PATRONAT
Starosta Raciborski – Grzegorz Swoboda

Organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu
Współorganizator:
Gminne Centrum Kultury w Nędzy
Raciborskie Centrum Kultury
Gminny Ośrodek Kultury w Kornowacu
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Kuźni Raciborskiej

KONKURS PIOSENKI
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