XIV Piekarski Festiwal Piosenki

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Piekarach Śląskich zaprasza do udziału w
XIV Piekarskim Festiwalu „Ocalić od zapomnienia”.
Celem konkursu jest popularyzacja twórczości polskich artystów, którzy odeszli, pozostawiając w naszej pamięci
niezapomniane przeboje. Tworzą oni historię polskiej muzyki rozrywkowej, na gruncie której powstają współczesne
piosenki…być może również w przyszłości staną się inspiracją dla Was…
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W konkursie mogą brać udział wyłącznie soliści.
Uczestnicy będą oceniani w trzech kategoriach wiekowych:
- szkoły podstawowe kl. IV-VI
- szkoły podstawowe kl. VII-VIII
- szkoły średnie i dorośli
Piosenkę konkursową należy wybrać z repertuaru nieżyjących polskich wokalistów np.: Anna Jantar, Czesław
Niemen, Marek Grechuta, Krzysztof Klenczon, Grzegorz Ciechowski (Republika), Ryszard Riedel (Dżem),
Mirosław Breguła (Universe), Danuta Rinn, Tadeusz Nalepa, Bogdan Łyszkiewicz (Chłopcy z Placu Broni),
Zbigniew Wodecki, Kora i innych.
Piosenka może być wykonana z pół playbacku lub z towarzyszeniem instrumentu.
Każdy z solistów uiszcza wpisowe w wysokości 10,- zł. na nr konta 70 1020 2313 0000 3702 0556 1917 z
dopiskiem-„Darowizna na organizację Festiwalu Ocalić od zapomnienia” do dnia 16.11.2018r.
Konkurs podzielony jest na dwa etapy:
- ETAP I - 18.11.2019r. godz. 10.00 - przesłuchania konkursowe w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w
Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 159 wg następującego harmonogramu:
Kategoria I- uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VI
Kategoria II- uczniowie szkół podstawowych kl. VII- VIII
Kategoria III- uczniowie szkół średnich i dorośli.
UWAGA: Harmonogram przesłuchań konkursowych zostanie zamieszczony 16.11.2019r. na stronie
internetowej www.mdk1piekary.pl oraz na facebooku
- ETAP II – 21.11.2019r. godz. 17.00 - uroczysta gala-finał konkursu w Ośrodku Kultury „Andaluzja” w
Piekarach Śląskich przy ul. Oświęcimskiej 45
Kryteria oceny:
- dobór repertuaru
- intonacja
- dykcja
- własna interpretacja piosenki
- osobowość sceniczna
W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby solistów
prezentujących daną placówkę.
Podmiot zgłaszający uczestnika konkursu zobowiązany jest przesłać kartę zgłoszenia na adres mailowy:
jedynka1@onet.eu do dnia 15 listopada 2019r.
Solistów śpiewających z półplaybackiem prosimy o dołączenie pliku mp3 do zgłoszenia, co przyspieszy
prezentację utworu podczas przesłuchań.
Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania i rozpowszechniania materiałów audiowizualnych
nagranych podczas festiwalu.
Organizator ponosi odpowiedzialność prawną za rozpowszechnianie materiałów objętych prawami autorskimi
ZAIKS.
O przyjęciu zgłoszenia i godzinie eliminacji uczestnicy zostaną poinformowani również drogą elektroniczną.
Uczestnicy festiwalu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie
swoich danych osobowych (Dz. U. z 2002r.Nr 101 pozycja 926 j.t) w zakresie niezbędnym do realizacji
festiwalu.

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1, Piekary Śląskie ul. Bytomska 159, tel. 322871589

KARTA ZGŁOSZENIA
XIV PIEKARSKI FESTIWAL
PIOSENKI
„OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”

1. Imię i nazwisko solisty- …………………………………………………………...................
2. Wiek solisty - ………………………………………………………………………....................
3. Kategoria wiekowa- ……………………………………………………………….................
4. Tytuł piosenki- ……………………………………………………………………...................
5. Nazwisko artysty, który wykonywał utwór- …………………………………………............

6. Czas trwania utworu- .......................................................................................................
7. Rodzaj akompaniamentu- ………………………………………………………...................
8. Nazwa placówki, instytucji zgłaszającej do konkursu oraz nr telefonu - ………..........
……………………………………………………………………………………………............
9. Imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy - …..........................................
……………………………………………………………………………………………................

10. Wymagania techniczne- ……………………………………………………………................

