PASJE I TALENTY 2017- KONKURS INSTRUMENTALISTÓW I ZESPOŁÓW
INSTRUMENTALNYCH
ORGANIZATOR:
Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach
TERMIN ELIMINACJI:
08.02.2017 r. ( środa) godz. 10.00 -18.00
MIEJSCE :
Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach, ul. Kozia 10A – Galeria „Ślad”
Regulamin Konkursu:
W eliminacjach do Konkursu uczestnicy wystąpią w następujących kategoriach:
- kategoria I – kl. I-III
- kategoria II – kl. IV-VI
- kategoria III- gimnazjum
- kategoria IV – liceum i szkoły ponadgimnazjalne
- kategoria V- zespoły
UWAGA! W zależności od zgłoszeń Komisja zastrzega sobie możliwość zmiany
kategorii
Podczas eliminacji uczestnicy wykonują dowolny program, którego max. czas prezentacji
nie przekroczy 7 minut. Przed wykonaniem programu uczestnik dokonuje krótkiej
autoprezentacji w trakcie której podaje swój wiek i nazwę szkoły do której uczęszcza
przybliża swoje zainteresowania, opowiada krótko o swojej nauce gry na danym instrumencie
i o ewentualnych dotychczasowych sukcesach.
Jury oceniać będzie wykonawców pod względem:
- doboru repertuaru
- poziomu wykonania( technika gry, interpretacja)
- ogólnego wyrazu artystycznego
Bezpośrednio po występie każdego wykonawcy Jury dokonuje słownej opisowej oceny
danego występu.
Po przesłuchaniu wykonawców Jury przyzna I, II i III miejsca w każdej kategorii,
ewentualnie wyróżnienia.
Zgłoszenia udziału w Konkursie należy przesłać na adres e-mail pasje@mdkkielce.pl
lub doręczyć do Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach, ul. Kozia 10A w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2017 r.
Do dyspozycji uczestników Konkursu Organizatorzy udostępniają następujące instrumenty
muzyczne:





pianino elektryczne;
keyboard;
akordeon;
pulpity pod nuty

Laureaci Konkursu Instrumentalistów wystąpią podczas Koncertu Laureatów
(wyłącznie tej kategorii) w dniu 09.02.2017 r. godz. 16.00 – Galeria Ślad

PASJE I TALENTY 2017 - KONKURS INSTRUMENTALISTÓW
KARTA ZGŁOSZENIA

1. Imię i nazwisko uczestnika / uczestników (w przypadku zespołu kameralnego)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Data , miejsce urodzenia i adres uczestnika
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Nazwa i adres szkoły delegującej
.......................................................................................................................................................
4. Kategoria (odpowiednią podkreślić)






kategoria I - kl. I-III
kategoria II - kl. IV-VI
kategoria III - gimnazjum
kategoria IV- liceum i szkoły ponadgimnazjalne
kategoria V- zespoły

5. Instrument / instrumenty/ , na których uczestnik wykona program
.......................................................................................................................................................
6. Program – wpisać tytuł (y) utworu (ów) i nazwisko (a) kompozytora (ów)
.......................................................................................................................................................
7. Nazwisko opiekuna w czasie Konkursu oraz telefon kontaktowy
.......................................................................................................................................................

