PASJE I TALENTY 2018 -„Odkrywamy siebie w sztuce”
KONKURS WOKALNY
Warunki uczestnictwa:
W konkursie mogą brać udział:
 I kategoria- soliści (ur. 2009 r. i młodsi)
 II kategoria – soliści (ur. 2008r. - 2005r.)
 III kategoria – soliści (ur. 2004r. - 2002r.)
 IV kategoria – soliści ( 2001r.- 1998r.)
 V kategoria – zespoły wokalne ( ur.2006 r. i młodsi)
 VI kategoria - zespoły wokalne ( ur.2005r.-2000r.)
Regulamin:
 Uczestnicy przesłuchań wykonują jedną polską piosenkę odpowiednią do wieku
i możliwości wykonawcy z akompaniamentem tzw. półplaybackiem nagranym na płytę CD (format
AUDIO) lub PENDRIVE
 Półplayback nie może zawierać ścieżki wokalnej pochodzącej z oryginalnego nagrania ani linii
melodycznej
 Każdy z wyżej podanych nośników musi być opisany w następujący sposób:
imię i nazwisko uczestnika konkursu lub nazwa zespołu, szkoła, kategoria wiekowa, tytuł piosenki,
nazwisko autora muzyki i tekstu, numer nagrania półplaybacku na płycie CD-(wyłącznie 1 półplayback)
 W konkursie nie mogą brać udziału laureaci Grand Prix oraz I miejsc poprzedniej edycji, chyba, że
zmienia się ich kategoria wiekowa oraz laureaci festiwali międzynarodowych i ogólnopolskich.
Jury oceniać będzie:






walory głosowe,
muzykalność,
dobór repertuaru,
staranność wykonania; (intonacja, interpretacja, dykcja)
ogólny wyraz artystyczny

Zgłoszenia należy doręczyć osobiście lub przesłać na adres: Młodzieżowy Dom Kultury,
ul. Kozia 10A, 25–514 Kielce lub e-mail pasje@mdkkielce.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia
2 luty 2018 r.(piątek) -decyduje data wpływu
Szczegóły i kolejność przesłuchań na naszej stronie www.mdkkielce.pl w dn.09.02.2018r.
Karty zgłoszeń do pobrania na stronie internetowej www.mdkkielce.pl lub w MDK
PRZEBIEG KONKURSU:
19.02.2018r.- (poniedziałek) Konkurs Piosenki „Pasje i Talenty”- przesłuchania Galeria „Ślad”,
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Kozia 10A.
soliści :
 I kategoria- godz. 10.00-11.30 (ur. 2009 r. i młodsi)
 II kategoria –godz. 11.45-13.15 (ur. 2008r. - 2005r.)
 III kategoria –godz. 13.30-15.45 (ur. 2004r. - 2002r.)
20.02.2018r.- (wtorek) Konkurs Piosenki „Pasje i Talenty”- przesłuchania Galeria „ŚLAD”
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Kozia 10A.
soliści :

IV kategoria - godz.10.00-12.15 (ur. 2001r.- 1998r.)
zespoły wokalne:

V kategoria - godz. 12.30-14.45 ( ur.2006 r. i młodsi)

VI kategoria - godz.15.00-16.30 ( ur.2005 r.-2000 r.)
Uczestnicy powinni zgłosić się do Biura Organizacyjnego 15 minut przed odpowiednią godziną przesłuchań
dla danej kategorii wiekowej w celu potwierdzenia udziału w konkursie i sprawdzenia półplaybacków.
Konieczna zmiana obuwia.
Lista wokalistów zakwalifikowanych do koncertu laureatów zamieszczona zostanie
w dn. 21.02.2018 r. (środa) po. godz.12.00 na stronie www.mdkkielce.pl lub pod nr tel. [41] 36 76 650
KONCERT LAUREATÓW
22.02.2018 r. godz. 11.00 (Mała Scena) Kieleckie Centrum Kultury Pl. Moniuszki 2 B
Laureaci powinni potwierdzić swoją obecność o godz.10.30 w biurze organizacyjnym
(obok Małej Sceny w KCK)

KARTĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

KARTA ZGŁOSZENIA
PASJE I TALENTY 2018– PIOSENKA

1.

Imię i nazwisko solisty lub nazwa zespołu (podaj skład zespołu, ilość osób)
…………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………........................................
………………………………………………………………………………………………………....…....

2.

Imię i nazwisko instruktora lub opiekuna………………………………………………………….………..

3.

Instytucja/szkoła delegująca wykonawcę……………………………………….……………………...…...

………………………………………………………………………………….…………………..…...…..
4.

Kategoria wiekowa oraz dokładna data urodzenia…………………………………………………….…….

5.

Tytuł utworu……………………………………………………..…………………………………..….…..

6.

Akompaniament (podaj rodzaj, np. płyta CD lub wymień instrumenty) …………………………….…….
………………………………………………………………………………………………………...…..…

7.

Adres e-mail…………………………………………………………………………………………....……

8.

Adres korespondencyjny i nr telefonu solisty lub opiekuna… …………………………………..……….
…..……………………………………………………………………………………………..………….…

Oświadczam, że zamieszczone w niniejszym formularzu dane osobowe, w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883), zostały podane dobrowolnie. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów konkursu. Oświadczam, że treść regulaminu festiwalu
jest mi znana Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatorów materiału zarejestrowanego podczas konkursu
(telewizja, prasa, radio, Internet). Udział w konkursie wiąże się z bezterminową zgodą na udzielenie wizerunku.

............................
data

………………………………………..… ………………..
Podpis osoby zgłaszającej:

