I Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
„Bajkowa Kraina”
Kępice 2017
Szanowni Nauczyciele, Instruktorzy, Rodzice, Wokaliści!
Kultura jest niezwykle ważnym elementem w życiu każdego człowieka, szczególnie tego rozwijającego się
i powoli wkraczającego w dorosły świat. Liczba śpiewających dzieci i młodzieży stale rośnie, zajęcia
wokalne cieszą się coraz większą popularnością. Wiemy, jak ważne jest zdobywanie doświadczeń
scenicznych, dlatego z myślą o tych zdolnych młodych artystach postanowiliśmy stworzyć Festiwal
Piosenki. Festiwal będący połączeniem nauki i rozrywki. Festiwal, na którym będziecie prezentować
repertuar tylko i wyłącznie w naszym pięknym języku ojczystym. Festiwal o niezwykłej atmosferze, dzięki
której będziecie się mogli poczuć „jak w bajce”. Cieszymy się niezmiernie, że możemy oddać w Wasze
ręce owoc naszej pracy, jakim będzie I Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Bajkowa Kraina”.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Odwiedźcie naszą
piękną, malowniczą krainę, pełną lasów i jezior. Stwórzmy wszyscy razem nowe, ciekawe miejsce na
festiwalowej mapie Polski.
Do zobaczenia w Kępicach!
Cele Festiwalu:
- propagowanie kultury muzycznej w wychowaniu dzieci i młodzieży,
- kształtowanie umiejętności współzawodnictwa,
- wspieranie dzieci i młodzieży uzdolnionej wokalnie,
- promowanie utworów wykonywanych w języku polskim.

Termin:
Etap I
- termin nadsyłania zgłoszeń- 12.05.2017r.
- informacja o kwalifikacji do następnego etapu- do 19.05.2017r.
- ogłoszenie harmonogramu Festiwalu- do 19.05.2017r.
Etap II
- przesłuchania festiwalowe, koncert laureatów- 03.06.2017r.
Organizator:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice
ul. Mariana Buczka 1
77-230 Kępice
e-mail: festiwalbajkowa@gmail.com
tel. 59 857 68 70
kom. 796 214 029
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REGULAMIN
I Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Bajkowa Kraina”
Kępice 2017
Do udziału w Festiwalu zapraszamy wyłącznie solistów, którzy zostaną zakwalifikowani do następujących
kategorii wiekowych:
- kategoria I : 7-9 lat (roczniki 2008-2010)
- kategoria II : 10-12 lat (roczniki 2005-2007)
- kategoria III : 13-15 lat (roczniki 2002-2004)
- kategoria IV : 16-19 lat (roczniki 1998-2001)
Decyduje tylko i wyłącznie rok urodzenia uczestnika.

wytypowany przez Komisję Artystyczną.
I ETAP
- Kartę zgłoszeń wraz z nagraniem demo (w
nagraniu demo powinien być zaprezentowany
jeden z utworów zgłaszany do Festiwalu w
formacie MP3) należy dostarczyć pocztą
tradycyjną (płyta CD audio) lub elektroniczną (z
załączonym plikiem muzycznym)
z dopiskiem: „Festiwal Bajkowa Kraina”.
Adres:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice
ul. Mariana Buczka 1
77-230 Kępice
e-mail: festiwalbajkowa@gmail.com
Nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń:
12.05.2017r.
- Solista przygotowuje 2 utwory (jeden z kręgu
muzyki filmowej, serialowej oraz bajkowej, drugi
utwór dowolny). Utwory zgłoszone do Festiwalu
powinny być dobrane do możliwości wokalnych
oraz wieku uczestnika, dopuszcza się piosenki
wykonywane tylko w języku polskim. Zarówno w
I, jak i w II Etapie Festiwalu dopuszcza się
prezentację utworu z akompaniamentem własnym
lub z akompaniatorem.
- Organizator powołuje komisję artystyczną, która
na podstawie nadesłanych zgłoszeń nominuje
wybranych uczestników do II ETAPU Festiwalu.
Organizator zobowiązuje się do poinformowania
uczestników o zakwalifikowaniu do następnego
etapu do dnia 19.05.2017r. Uczestnik
zakwalifikowany do II Etapu wykona jeden utwór

II ETAP
- Każdy uczestnik zakwalifikowany do II Etapu
Festiwalu zobowiązany jest do wpłaty akredytacji
w wysokości 20 zł na konto organizatora:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice
ul. M.Buczka 1
77-230 Kępice
Nr konta bankowego:
38 9315 1043 0042 6666 2000 0010
(tytuł przelewu: imię, nazwisko uczestnika z
dopiskiem „Bajkowa Kraina”)
- Drugi etap Festiwalu odbędzie się dnia
3.06.2017r. w Sali Widowiskowej Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy Kępice.
- Uczestnik występujący z podkładem
instrumentalnym powinien mieć przy sobie
przygotowaną opisaną (imię, nazwisko, tytuł
utworu) płytę CD lub pendrive.
Podkład
należy dostarczyć akustykowi bezpośrednio przed
prezentacją festiwalową.
- Szczegółowy harmonogram Festiwalu zostanie
umieszczony na stronie internetowej Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy Kępice oraz rozesłany
do uczestników do dnia 19.05.2017r.
- Po przesłuchaniach konkursowych, o godz.
18.00 odbędzie się koncert galowy połączony z
minirecitalem zaproszonego gościa, podczas
którego zostaną ogłoszone wyniki Festiwalu.
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Laureaci Festiwalu wystąpią podczas koncertu
galowego.

JURY
Komisja Artystyczna wyłoni zwycięzców na
podstawie zgromadzonych punktów według
następujących kryteriów:
* dobór repertuaru do wieku oraz możliwości
solisty,
* interpretacja piosenki,
* technika wokalna,
* dykcja,
* ogólny wyraz artystyczny.

-Komisja może przyznać nagrody w każdej
kategorii wiekowej za zajęcie miejsc I-III,
wyróżnienia oraz Grand Prix Festiwalu. Komisja
Artystyczna Festiwalu ma prawo nie przyznawać
nagród w danej kategorii wiekowej, w przypadku,
gdy poziom prezentacji nie będzie spełniał
wymogów regulaminu oraz kryteriów ustalonych
przez organizatora.

- W dniu 3.06.2017r. organizator zapewni uczestnikom oraz opiekunom słodki poczęstunek i bufet kawowy.
- Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzygają Organizatorzy w porozumieniu z Komisją Artystyczną.
- Organizator nie pokrywa kosztów podróży, pobytu i ubezpieczenia uczestników i ich opiekunów.
- Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku zmiany terminu festiwalu czy też w
przypadku jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora
- Festiwal będzie rejestrowany cyfrowo. Udział w Festiwalu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych jak również na wykorzystanie nagrań audio i video poprzez umieszczenie
ich na stronie internetowej festiwalu oraz na profilu Facebook.

Do zobaczenia w Kępicach!
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