Ogólnopolski Festiwal Wokalny „Młodych Bajanie”
w ramach Zgierskiego Festiwalu Sztuk Wszelakich Kameleon 2018
18 maja 2018
Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego
1. Organizatorzy:
Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu, Stowarzyszenie Kameleon
ul. Długa 42, 95 - 100 Zgierz, tel/fax: 42 719 08 52, kom. 537 460 066
e-mail: festiwal.bajanie@o2.pl
mdkzgierz@o2.pl, www.mdkzgierz.pl
2. Cel:

prezentacja dorobku artystycznego zespołów wokalnych, duetów i solistów

wymiana pomysłów, doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród dzieci i młodzieży

promowanie dziecięcej twórczości artystycznej
3. Termin i miejsce:
18.05.2018r. – Przesłuchania
Warsztaty wokalne
Koncert Laureatów Festiwalu
miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu, ul. Długa 42
Warsztaty wokalne poprowadzi Magdalena Ptaszyńska – wokalistka, muzyk, autorka muzyki i tekstów, pedagog śpiewu
rozrywkowego, wykładowca w Autorskiej Szkole Muzyki Rozrywkowej i Jazzu im. Krzysztofa Komedy w Warszawie, oraz
w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st im. K. Kurpińskiego w Kutnie.
4. Kategorie:

Soliści (możliwość chórków):

Zespoły wokalne (8 mikrofonów):
6 - 10 lat
(roczniki 2012 - 2008)
6 - 10 lat
(roczniki 2012 - 2008)
11 - 15 lat
(roczniki 2007 - 2003)
11 - 15 lat
(roczniki 2007 - 2003)
powyżej 16 lat (roczniki 2002 i wcześniejsze)
powyżej 16 lat (roczniki 2002 i wcześniejsze)
5. Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa:

W Festiwalu mogą wziąć udział soliści i zespoły.

Zgłoszenie należy przesłać mailem pod adres festiwal.bajanie@o2.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać m.in. następujące dane: nazwa zespołu/imię i nazwisko solisty; ilość osób w zespole; wiek/kategoria
wiekowa; tytuł utworu, autora tekstu i muzyki; nazwa i dane teleadresowe placówki lub osoby zgłaszającej; imię i nazwisko opiekuna
wraz z telefonem kontaktowym i adresem mailowym).
Proszę podać szczegółowe wymagania techniczne; ilość mikrofonów (max 8), odtwarzacz CD itp.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dn. 30.04.2018

Lista uczestników opublikowana zostanie na stronie organizatora - MDK najpóźniej do dn. 08.05.2018

Uczestników obowiązuje opłata akredytacyjna w wysokości 20 zł od osoby / zespoły powyżej 5 osób opłata akredytacyjna stała 100
zł. W ramach akredytacji uczestnicy mają zapewnione warsztaty wokalne z profesjonalistą oraz słodki poczęstunek i napoje..

Wpłaty należy dokonać na konto: Rada Rodziców przy MDK w Zgierzu, ul. Długa 42,
PKO SA O/Zgierz 46 1240 3057 1111 0010 0557 3137
z dopiskiem: Ogólnopolski Konkurs Wokalny „Młodych Bajanie” – nazwa zespołu/imię i nazwisko solisty.

Podczas przesłuchań uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do zaprezentowania dwóch piosenek: jednej dowolnej i drugiej
obowiązkowo z repertuaru zespołów wokalnych działających przy MDK w Zgierzu.

Utwory z repertuaru można odsłuchać na stronie organizatora – www.mdkzgierz.pl

Uczestnicy, po wybraniu utworu do prezentacji podczas Festiwalu, mogą poprosić w mailu do MDK w Zgierzu o wysłanie podkładu ,
lub ściągnąć z internetu podkład wybranego utworu. Na stronie www.mdkzgierz.pl dostępne są wszystkie płyty festiwalowe.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i noclegu.

Istnieje możliwość samodzielnego zamówienia noclegu i wyżywienia w miejscach/hotelach np.:
- Ośrodek Szkoleniowy PCK w Zgierzu: ul. Pułaskiego 54, tel. 42 716 20 06;
- Raj: ul. Dąbrowskiego 19, Zgierz, tel. 42 715 09 00;
- Bar Myśliwski: ul. Ks. Popiełuszki 9, Zgierz, tel. 42 716 31 68;
- Bar Express: ul. Długa 63/67, Zgierz, tel. 42 716 24 73.
6. Punktacja i nagrody:

Jury ocenia występy w skali od 1 do 10 punktów za każde wykonanie utworu.

Ocenie podlegać będą: warunki głosowe, dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny i ciekawa interpretacja.

Oceny członków jury są tajne.

Werdykty wydane na podstawie ocen jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Jury przyzna Grand Prix Festiwalu, nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach.

Organizator przewiduje również dodatkową nagrodę za najciekawszą interpretację piosenki z repertuaru zespołów wokalnych MDK.

Wszyscy uczestnicy przesłuchań festiwalowych otrzymują dyplomy za udział.
7. Postanowienia końcowe:

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji zdjęć
i materiałów filmowych zarejestrowanych podczas Festiwalu w celach promujących Festiwal.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w terminach podanych w w/w regulaminie.

Interpretacja w/w regulaminu należy do organizatorów.

