IV ELBLĄSKI FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
REGULAMIN
1. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu.
2. Honorowy Patronat nad konkursem obejmuje Prezydent Miasta Elbląga – Pan Witold
Wróblewski.
3. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1–3 i 4–8 szkół podstawowych oraz uczniów
szkół średnich.
4. Celem Festiwalu jest:
✓ wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich
umiejętności wokalnych,
✓ wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy
aktywności artystycznej,
✓ zachęcanie do wspólnych, ponadpokoleniowych muzycznych spotkań,
✓ przywrócenie naszej zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już, polskich
pieśni patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju,
✓ podniesienie świadomości narodowej, w tym:
a) wartości moralne
b) wartości duchowe
c) poczucie wartości jednostki;
✓ pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny;
✓ podniesienie poziomu świętowania wydarzeń narodowościowych w środowisku.
5. Uczestnicy:
✓ soliści,
✓ duety i zespoły wokalne.
6. Zgłoszenia uczestników.
✓ Zgłoszenia solistów oraz duetów i zespołów wokalnych do konkursu dokonują
opiekunowie do dnia 5 listopada 2021 r. do godz. 15.00 w sekretariacie
Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu przy ul. Gen. Józefa Bema 37.
✓ Uczestnicy w eliminacjach przygotowują i wykonują JEDNĄ PIOSENKĘ o
charakterze patriotycznym.
✓ Prezentacja utworów wyłącznie w języku polskim oraz z podkładem muzycznym lub
a’cappella.
✓ Podkładem muzycznym może być:
– akompaniament pianina, gitary, skrzypiec itp.
– nagranie instrumentalne na płycie CD lub na nośniku USB (pendrive).
Organizatorzy konkursu zapewniają nagłośnienie i mikrofony (czas występu –
maksymalnie około 4 minut).
7. Terminy:
✓ Przesłuchanie uczestników odbędzie się w poniedziałek 8 listopada 2021 od godz. 12.00 w
MDK przy ul. Gen. Józefa Bema 37 w Elblągu (najpierw klasy 1–3, następnie klasy 4–8 i
wokaliści szkół średnich).
✓
Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w dniu 11 listopada 2021 podczas
uroczystości miejskich z okazji Święta Niepodległości.
8. Kryteriami oceny ogólnej (całościowej) będą:
✓
dobór repertuaru,
✓
interpretacja utworów,
✓
innowacje artystyczne,
✓
muzykalność i warunki głosowe wykonawców,
✓
ogólne wrażenia artystyczne.
9. Informacje:
Małgorzata Wiczenbach, tel. kom: 604 970 350;
sekretariat MDK, ul. Bema 37: tel. 55 625 82 11.

ZGŁOSZENIE – IV ELBLĄSKI FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

Data zgłoszenia…………………………………………………………………..

Nazwa szkoły, placówki (pieczątka)…………………………………………………………
.
Imię i nazwisko/zespół …………………………………………………………..

Klasa, szkoła……………………………………………………………………….
.
Tytuł pieśni…………………………………………………………………………

Autor słów ………………………………………………………………………….

Autor muzyki ……………………………………………………………………….

Czas trwania prezentacji…………………………………………………………….

Potrzeby:…………………………………………………………………………...

Nazwisko nauczyciela……………………………………………………………….

Telefon……………………………………………………………………………….

