IX PRZEGLĄD WOKALNY

„SOLO I W DUECIE”

Serdecznie zapraszamy uzdolnione muzycznie dzieci i młodzież do
udziału w IX Przeglądzie Wokalnym „Solo i w Duecie” organizowanym przez
Młodzieżowy Dom Kultury. Nasz konkurs daje szansę prezentacji scenicznej
solistom i duetom oraz służy rozwijaniu amatorskiego ruchu muzycznego
Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem.

Koordynator : Alicja Kwiecień

adres e-mail: a.kwiecien@mdkchorzow.pl
telefon : 322413180, 501285303

REGULAMIN
IX PRZEGLĄDU WOKALNEGO
„SOLO I W DUECIE”

ORGANIZATORZY:
− Młodzieżowy Dom Kultury, Chorzów ul. Lompy 13
PATRONAT MEDIALNY:
− portal „Chorzowianin.pl”
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2. Uaktywnianie amatorskiego ruchu muzycznego.
3. Upowszechnianie nowych pozycji repertuarowych.

4. Stworzenie szansy prezentacji scenicznej solistom i duetom wokalnym.
5. Wyłonienie najlepszych wykonawców i najciekawszych interpretacji muzycznych.

6. Konfrontacja i wymiana doświadczeń pedagogów, instruktorów i młodych wykonawców.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W przeglądzie „Solo i w duecie” mogą wziąć udział soliści i duety wokalne.

2. Przegląd „Solo i w duecie” jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, oraz
wychowanków domów kultury, stowarzyszeń i innych organizacji z terenu Chorzowa będących
w wieku szkolnym (szkoły podstawowej i gimnazjum).

3. Uczestnicy przeglądu przygotowują dwa utwory o zróżnicowanym charakterze, w języku polskim.
Podczas przesłuchania wykonują jeden z nich, a na specjalne życzenie komisji oceniającej, także
drugi.
4. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.

5. Wokaliści mogą korzystać z akompaniamentu lub podkładów muzycznych ( CD, pamięć masowa
– format MP3).

6. Wokaliście może towarzyszyć akompaniator lub zespół instrumentalny liczący jednak nie więcej
niż 4 osoby (akompaniatorzy nie podlegają ocenie).
7. Uczestniczy przeglądu dojeżdżają na własny koszt.
8. Utwory zgłoszone do występu są programem obowiązującym i nie podlegają zmianie!

III. TERMINY:
1. Podstawą uczestnictwa jest nadesłanie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia załączonej do
regulaminu w nieprzekraczalnym terminie do 26 lutego 2013 r.,
na adres organizatora:
Młodzieżowy Dom Kultury
41 – 500 Chorzów, ul. Lompy 13
tel./fax (032) 2413-180
e-mail: sekretariat@mdkchorzow.pl
lub umieszczenie w skrytce Młodzieżowego Domu Kultury w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta
Chorzów

2.

Przesłuchania odbędą się 5 marca 2013 r.

3.

O godzinie prezentacji wykonawcy zostaną poinformowani.

IV. NAGRODY:
1. Powołane przez organizatorów jury dokona oceny prezentacji oraz zadecyduje o podziale nagród.
2. Występy będą oceniane w kategoriach:

a) szkoły podstawowe
b) gimnazja
c) domy kultury, stowarzyszenie i inne organizacyjne.
3. Werdykt jury jest ostateczny.

V. UWAGI KOŃCOWE:
1. Wykonawcy mogą zgłosić swój udział w konkursie tylko jeden raz, tj. jako solista lub
jako duet.
2. Wykonawcy występują w porządku ustalonym przez organizatorów.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii w przypadku małej liczby zgłoszeń.
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z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i
wykorzystanie zarejestrowanego materiału do celów edukacyjnych i popularyzatorskich.

5. Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu oraz
wyrażeniem zgody do przetwarzania danych osobowych do celów organizacyjnych
i promocyjnych imprezy.

6. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

