XXI PASJE I TALENTY 2021
„Wyrażamy siebie w sztuce”
PRZEGLĄD WOKALNY ONLINE
Cel przeglądu:
•
•
•
•

prezentacja solistów,
popularyzacja kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,
upowszechnianie śpiewu,
odkrywanie talentów

Organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Kozia 10a, 25-514 Kielce
Tel. [41] 36 76 650
Warunki uczestnictwa:
Przesłuchania wokalne przeznaczone są wyłącznie dla dzieci młodzieży z powiatu kieleckiego,
dotychczas nie będących laureatami Grand Prix i I,II,III miejsc konkursów i festiwali ogólnopolskich
oraz międzynarodowych.
Kategorie wiekowe
•
•
•
•
•
•
•

I kategoria- soliści do 6 lat
II kategoria – soliści 7-9 lat
III kategoria – soliści 10-12 lat
IV kategoria – soliści 13-15 lat
V kategoria-soliści 16-19 lat (szkoła średnia)
VI kategoria – zespoły wokalne 12 lat i młodsi- max 6 osób
VII kategoria - zespoły wokalne 13-19 lat(szkoła średnia) -max 6 osób

UWAGA!
O przynależności uczestnika do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.
W przypadku duetów/zespołów o kategorii decyduje rok urodzenia najstarszego z Uczestników.
Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji roku urodzenia uczestnika .
Zasady udziału:
•
•

Uczestnicy przesłuchań wykonują jedną polską piosenkę .
Warunkiem udziału w Przeglądzie jest zgłoszenie Uczestnika/ów poprzez: przesłanie
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 stycznia 2021 r. do godziny 24.00 na podany adres
email pasje@mdkkielce.pl - wszystkie załączniki w jednym emailu:

1) karta zgłoszenia podpisana odręcznie ( skan lub jpg)w przypadku duetów i zespołów ,
zgody muszą być podpisane przez rodziców wszystkich nieletnich uczestników,
2) link do nagrania wideo, umieszczonego na serwisie YouTube prawidłowo opisany według wzoru:
Pasje i Talenty, kategoria wiekowa, imię i nazwisko uczestnika lub nazwą zespołu, tytuł piosenki .
W tytule emaila należy wpisać: imię nazwisko i kategorię wiekową uczestnika. Niekompletne
zgłoszenie może skutkować dyskwalifikacją uczestnika/ uczestników.
Zgłoszenia wysłane po terminie nie będą przyjęte!
Organizator nie odpowiada za problemy związane z przepełnioną skrzynką odbiorczą w przypadku,
gdy uczestnicy dokonają wysyłki zgłoszeń w ostatnim dniu naboru!

ORGANIZATORZY DOPUSZCZAJĄ MOŻLIWOŚĆ PRZESYŁANIA NAGRAŃ ZA
POŚREDNICTWEM USŁUGI WETRANSFER
Wymogi techniczne
Nagranie zamieszczone na serwisie YouTube, powinno być dobrej jakości.
Sposób opisu filmu : Pasje i Talenty, kategoria wiekowa, imię i nazwisko uczestnika lub nazwa
zespołu, tytuł piosenki.
Film może być nagrany za pomocą kamery, telefonu komórkowego, kamery internetowej lub tabletu,
wyłącznie w orientacji poziomej z ujęcia statycznego.
Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja programowa w ścieżkę audio, tj. korekta intonacji,
nakładanie efektów, kompresja.
Organizator nie zezwala na montowanie ścieżek video, dopuszczalne jest tylko i wyłącznie jedno
ujęcie.
Nagrania studyjne nie będą oceniane przez Jury.

Jury złożone z muzyków, wokalistów, nauczycieli śpiewu oceniać będzie:
• walory głosowe,
• umiejętności wokalne (intonacja, dykcja)
• interpretacja utworu,
• dobór repertuaru i aranżacja
• ogólny wyraz artystyczny
Najlepsi wykonawcy otrzymają tytuł laureata Złotej Półnuty, Srebrnej Półnuty i Brązowej Półnuty.
Wyniki Przeglądu zamieszczone zostaną na stronie www.mdkkielce.pl w dniu 14 stycznia 2021 r.

