XXIII Festiwal Kolęd i Pastorałek „Nasze Kolędowanie”
Organizator:
- Młodzieżowy Dom Kultury w Rudzie Śląskiej, ul. Janasa 28,

Terminy:
Zgłoszenie udziału w Festiwalu: do 09. 12. 2019 r.
Przesłuchania: 18. 12. 2019 r.
Harmonogram występów oraz wyniki (protokół) na stronie internetowej MDK.
Gala Finałowa: 29 stycznia 2020 r. w Młodzieżowym Domu Kultury
w Rudzie Śląskiej, ul. Janasa 28, to podsumowanie konkursów „Świątecznych”:
„Nasze Kolędowanie”, „Przegląd Jasełek” i Konkurs Plastyczny „Anioł”.

Cele:
- Popularyzacja kolęd i pastorałek, jako utworów osadzonych w tradycji
i obyczajowości,
- Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz kultury
wspólnego śpiewania i muzykowania,
- Konfrontacja, wymiana doświadczeń oraz ocena dorobku artystycznego
wykonawców.

Tryb zgłoszeń.
Zgłoszenia udziału w Festiwalu dokonać należy przesyłając (dostarczając)
kartę zgłoszenia, wypełnioną czytelnie (proponujemy duże litery), na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury
w Rudzie Śląskiej
ul. Janasa 28
41-700 Ruda Śląska
tel.: 2 48 13 46, 2 43 22 20
www.mdkruda.org

Uwagi organizacyjne:
1.

2.

W Festiwalu biorą udział soliści i zespoły z placówek/ ośrodków niżej
określonych typów:
- szkoły podstawowe,
- szkoły ponadpodstawowe (wszystkich typów)
- placówki wychowania pozaszkolnego typu MDK, ODK, OPP, Kluby,
- zespoły chóralne i wokalno - instrumentalne szkół artystycznych,
- schole działające przy parafiach.
Uczestnicy Festiwalu deklarują udział w jednej z trzech kategorii:
- kategoria I: solista z akompaniamentem,
- kategoria II: zespół wokalno-instrumentalny, chór z towarzyszeniem
fortepianu lub małego zespołu instrumentalnego,
- kategoria III: chór a cappella.

3.

Program występu powinien zawierać dwa utwory, w tym jedną
(koniecznie) kolędę; drugi utwór także może być kolędą lub pastorałką,
a także piosenką świąteczno - zimową (także obcojęzyczną). Utwory mogą być
skrócone tak, aby łączny czas trwania występu - prezentacji 2-ch utworów
nie przekroczył 10 minut.

4.

Akompaniament dowolny - żywy lub playback (uwaga! - to istotny element
oceny). W przypadku odtwarzania akompaniamentu z nośników prosimy
zadbać o ich jakość i ustawienie.

Jury - ocena - nagrody.
Oceny wykonawców dokona jury powołane przez organizatora. Werdykt jury
jest nieodwołalny. W koncercie finałowym biorą udział wykonawcy zaproszeni
(wskazani) przez jury. Jury przyznaje nagrody i wyróżnienia w poszczególnych
kategoriach wykonawczych. Jury zastrzega sobie prawo rozdziału nagród
i wyróżnień, w tym - ich ilość.
Uwagi techniczno - organizacyjne.
- Przyjazd uczestników/ organizacja transportu – odbywa się na koszt placówki
delegującej.
- Organizator zabezpiecza warunki socjalne uczestników, w tym: szatnię,
poczekalnię, oraz nagłośnienie i jego obsługę. W dyspozycji znajdują się
instrumenty: Yamaha: keyboard PSR-620, pianino elektryczne CLP-130.
- Wzór KARTY ZGŁOSZENIA - w załączeniu (na odwrocie).

ZAPRASZAMY

