Konkurs: „Muzykujące Rodziny”
Regulamin
1.Organizator konkursu:
Stowarzyszenie „Dziedzictwo” w Tarnowskich Górach, ul. Repecka 9 ,
42 – 612 Tarnowskie Góry
2. Cele konkursu:
•

odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych muzykujących

rodzin powiatu tarnogórskiego;
•

rozpowszechnianie pieśni religijnej wśród mieszkańców powiatu tarnogórskiego;

•

promowanie talentów i pasji muzycznych mieszkańców powiatu tarnogórskiego;

•

integracja środowisk muzycznych;

•

stworzenie możliwości przeżyć artystycznych i duchowych;

3. Uczestnicy konkursu:
•

Konkurs adresowany jest do rodzin (niekoniecznie w najbliższym stopniu pokrewieństwa)

miasta i powiatu tarnogórskiego, dla których muzyka jest pasją, sposobem na spędzanie wolnego
czasu, elementem integrującym rodziny, którzy chętnie śpiewają na chwałę Bogu.
4. Kryteria oceny:
Komisja będzie oceniać następujące elementy:
•

muzykalność

•

intonację głosu

•

oryginalność interpretacji utworów

•

dobór repertuaru

•

ogólne wrażenie artystyczne

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa. Komisję
powołuje Organizator. Spośród uczestników konkursu Komisja wybierze laureatów, którzy
zaprezentują się podczas finału konkursu. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
5. Termin i warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie drogą mailową do organizatora wypełnionego formularza
zgłoszeniowego do 10 maja 2018 r. na adres: s.dziedzictwo@gmail.com
Rodzina, która zgłosi się do konkursu, powinna zaprezentować dwa utwory religijne o charakterze
uwielbieniowym, maryjnym, dziękczynnym, itp. w wersji wokalnej, wokalno – instrumentalnej
bądź instrumentalnej.
Podczas prezentacji mile widziana będzie muzyka „na żywo” - rodzina może muzykować samodzielnie,
grając na wybranych instrumentach, które zapewnia we własnym zakresie. Ewentualnie może korzystać
z gotowych podkładów muzycznych, tzw pół playbacków. Czas występu łącznie
z przygotowaniem technicznym nie powinien przekroczyć 15 minut.
Przesłuchania konkursowe będą odbywać się 19 maja 2018 r. od godziny 15.00 w starym Kościele
Św. Marcina w Tarnowskich Górach (St. Tarnowicach) ul. Niedziałkowskiego 2
Konkurs zostanie rozstrzygnięty podczas III Koncertu Uwielbienia JEGO MOC, który odbędzie
się na tarnogórskim rynku w Boże Ciało. W tym dniu tj. 31 maja br., laureaci zaprezentują swoje
utwory, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie wcześniej.
6. Warunki konkursu:
Podczas przesłuchań organizatorzy zapewniają nagłośnienie i obsługę techniczną, odtwarzacz CD.
Przewidziany jest słodki poczęstunek oraz atrakcyjne nagrody wręczane podczas finału.
7. Praca jury:
Prezentację utworów będzie oceniało jury w składzie:
- Przewodnicząca: mgr Barbara Plaza – muzyk, pedagog, nauczyciel skrzypiec, założyciel Szkoły
Skrzypcowej metodą SUZUKI w Tarnowskich Górach, członek Stowarzyszenia ”Dziedzictwo”
- mgr Marcin Ziemniewicz – psycholog, muzyk, lider zespołu „Kadosz” Uwielbienie
- ks. Damian Kwak – katecheta, wikariusz w parafii Św. Marcina w Starych Tarnowicach
8. Koordynator konkursu: Anna Pająk
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem tel. 601090825
Serdecznie zapraszamy do udziału!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
DANE RODZINY (STOPIEŃ
POKREWIEŃSTWA)
EWENTUALNIE NAZWA
ZESPOŁU, ILOŚĆ OSÓB
NAZWA PARAFII
MIEJSCOWOŚĆ

TYTUŁ UTWORÓW
AUTOR UTWORÓW
CZAS PREZENTACJI
-

DANE TECHNICZNE

DANE KONTAKTOWE
(TELEFON)

Uczestnicy przeglądu, zgłaszając się zobowiązują się tym samym, iż nie będą
rościć żadnych praw z tytułu publikacji ich nazwisk, zdjęć oraz fragmentów
utworów w środkach masowego przekazu oraz zezwalają na wykorzystywanie i
przetwarzanie w bazach danych organizatora informacji osobowych zawartych
w karcie zgłoszenia.

