ORGANIZATOR:
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

WSPÓŁORGANIZATORZY:
Dom Kultury im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Kocku

TERMIN ORAZ MIEJSCE KONKURSU:
07.01.2018, Hala Widowiskowo-Sportowa w Kocku

CELE PRZEGLĄDU:
•
•
•
•
•
•
•
•

popularyzacja kolęd i pastorałek,
wyłonienie podczas konkursu, najlepszych wokalistów z obszaru województwa lubelskiego,
podnoszenie kwalifikacji artystycznych wokalistów,
prezentacja dorobku wybitnych twórców muzyki religijnej, bożonarodzeniowej,
wymiana doświadczeń muzycznych uczestników konkursu,
promocja młodych talentów wokalnych Lubelszczyzny,
nabycie przez uczestników doświadczeń w zakresie śpiewania na żywo z big-bandem,
wspieranie rozwoju artystycznego uczestników.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
•
•
•

•
•
•

W przeglądzie mogą brać udział soliści po ukończeniu 10-tego roku życia.
Konkurs posiada podział na 2 kategorie wiekowe:
1. Młodzież (10-18 lat), 2. Dorośli (18-30 lat).
Uczestnicy konkursu, są zobowiązani do przesłania na adres organizatora Karty Konkursowej oraz plików
muzycznych w formacie MP3, zawierających dwie kolędy/pastorałki polskie lub zagraniczne, wykonywane przez uczestnika i tym samym zgłoszone do Konkursu.
Karta Konkursowa do pobrania, znajduje się na stronie Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie:
www.wok.lublin.pl
Kartę Konkursową, razem z dołączonymi do niej plikami muzycznymi w formacie MP3, należy przesłać na
adres mailowy: goregwiazda18@gmail.com
Plik z Karta Konkursową powinien mieć w tytule imię i nazwisko uczestnika oraz dopisek „karta”,
np. Ania Kowalska – karta.

•
•
•
•

•

•

Pliki z utworami konkursowymi należy podpisać: Tytuł – imię i nazwisko uczestnika,
np. Gore Gwiazda – Ania Kowalska.
Zgłoszone na konkurs utwory powinny być starannie dobrane do możliwości wykonawcy, zarówno pod
względem tekstowym, jak i muzycznym.
Nagrane utwory konkursowe powinny być z aranżacją, a nie śpiewane a cappella.
Zgłoszenia konkursowe, należy przesłać na adres mailowy – goregwiazda18@gmail.com, najpóźniej do
15 grudnia 2017 roku, do godziny 20.00. O zakwalifikowaniu uczestnika do Etapu Oceny Nagrań, decyduje
data i godzina wysłania maila.
Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia, jest otrzymanie 18 grudnia 2017 roku do godz. 16.00, maila zwrotnego z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury. W przypadku braku maila, prosimy o kontakt telefoniczny:
(81) 532 42 08, wew. 37
Organizator zastrzega sobie prawo wybrania podczas Etapu Oceny Nagrań, jednego z dwóch utworów,
z którym uczestnik wystąpi w finale konkursu.

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE BĘDĄ NA PODSTAWIE:
•
•

Dokładnie wypełnionej i prawidłowo podpisanej Karty Uczestnika Konkursu.
Plików MP3, z nagranymi przez uczestnika utworami konkursowymi (od uczestników nie wymaga się
nagrań studyjnych). Osoby, które zyskają akceptację Rady Artystycznej i zostaną zakwalifikowane do
części finałowej, nie mogą zmieniać aranżacji zaproponowanych utworów.

PRZEBIEG PRZEGLĄDU KONKURSOWEGO:
•
•
•
•

•
•
•
•

Weryfikacja wstępna, odbywa się na podstawie nadesłanych nagrań przesłuchanych przez Radę Artystyczną
Konkursu.
Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w konkursie, otrzymają mailowe lub telefoniczne powiadomienie o udziale w finale.
Lista finalistów, zostanie również ogłoszona 20 grudnia 2017 roku, na stronie Wojewódzkiego Ośrodka Kultury
w Lublinie oraz na jego funpage’u na Facebooku.
Nadesłane materiały muzyczne – opracowane przez uczestnika konkursu lub inne osoby, zostaną przekazane
do kierownika muzycznego przeglądu, w celu opracowania aranżu dla big bandu, który będzie akompaniował
uczestnikom podczas Gali Finałowej Konkursu.
Rada Artystyczna zastrzega sobie możliwość zmiany utworu dla uczestnika zakwalifikowanego do finału.
Próby mikrofonowe z big bandem (dla finalistów), odbędą się w dzień Gali Finałowej,
tj. 7 stycznia 2018 roku.
Uczestnicy zakwalifikowani do etapu finałowego, otrzymają od organizatora dokładną rozpiskę godzin prób.
Gala Finałowa Konkursu obejmująca część konkursową oraz rozdanie nagród, odbędzie się 7 stycznia 2017 roku,
w Hali Widowiskowo-Sportowej w Kocku.

RADA ARTYSTYCZNA I JURY:
•

W pracach Rady Artystycznej i Jury wezmą udział wokaliści, aktorzy oraz przedstawiciele radia i TV. Jurorzy
będą oceniać wykonawców biorących udział w konkursie stosując następujące kryteria: walory głosowe,
muzykalność, dobór repertuaru, nowatorstwo w prezentacji (interpretacja, aranżacja), dykcja, osobowość
sceniczna oraz umiejętność występowania z zespołem muzycznym.

NAGRODY:
•
•
•
•
•

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz symboliczne upominki.
Jury przyzna Grand Prix – nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł.
Pozostałe nagrody, to również gratyfikacje finansowe.
Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.
Przewiduje się również przyznanie nagród rzeczowych ufundowanych przez sponsorów.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
•
•
•

•
•
•

Materiały „demo” nie będą zwracane.
Zmiana repertuaru po weryfikacji zgłoszeń jest możliwa tylko za zgodą Organizatora.
Koncert Konkursowy będzie w całości rejestrowany audiowizualnie. Uczestnicy zgłaszając swój udział
w konkursie, zgadzają się powierzyć organizatorom prawo do wielokrotnej rejestracji i odtwarzania
publicznego przedstawionej prezentacji artystycznej.
Materiały zarejestrowane podczas trwania konkursu są własnością Organizatora Przeglądu.
Spełnienie formalności związanych z wymogami prawa autorskiego przyjmuje na siebie Organizator.
Do podejmowania wszelkich decyzji w sprawach regulaminowych i organizacyjnych, uprawnieni są
wyłącznie Organizator oraz Współorganizator.

KONTAKT:
Kornelia Niedbał – kierownik artystyczny konkursu z ramienia Wojewódzkiego Ośrodka Kultury
Mateusz Obroślak – kierownik artystyczny konkursu z ramienia Domu Kultury im. księżnej Anny z Sapiehów
Jabłonowskiej w Kocku
k.niedbal.wok@gmail.com,
mateobroslak@gmail.com
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
ul. Dolna Panny Marii 3
20-010 Lublin
tel. (81) 532-42-08

