V FESTIWAL ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH
IM. TADEUSZA ZIELIŃSKIEGO
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REGULAMIN
ORGANIZATOR:
Brzeskie Centrum Kultury i Historii
'WAHADŁO" w Brześciu Kujawskim
ul. Kolejowa 44
Brześć Kujawskim
www.bckbrzesckujawski.pl

1 MAJA 2021
BRZEŚC KUJAWSKI

ORGANIZATOR:
Brzeskie Centrum Kultury i Historii"WAHADŁO"
w Brześciu Kujawskim
CELE KONKURSU :
popularyzacja folkloru
ochrona autentycznego folkloru
konfrontacja zespołów folklorystycznych
integracja środowiska artystycznego
konsultacje ze specjalistami
UCZESTNICY :
Folklorystyczne zespoły ( śpiewacze, pieśni i tańca, obrzędowe):
dziecięce do 14 roku życia
młodzieżowe powyżej 14 roku życia
seniorzy
PRZEBIEG FESTIWALU:
Festiwal odbywa się w formule on-line. Zespoły przyjeżdżają
w dniach 23-24 kwietnia w celu nagrania VIDEO prezentacji konkursowej
Czas trwania prezentowanego programu ok 10 min.
Każdy zespół otrzyma od nas pamiątkowe profesjonalnie wykonane
nagranie swojej prezentacji.
JURY
Powołane przez organizatorów oceni:
dobór repertuaru i jego zgodność z regionem
ogólny wyraz artystyczny
autentyczność regionalną stroju
opracowanie muzyczne, skład instrumentalny kapel
technikę wykonywanych tańców
w przypadku przyśpiewek autentyczność gwarową
NAGRODY:
Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymują nagrody finansowe.
Jury po obejrzeniu prezentacji ma prawo nie przyznać nagród,
w przypadku nie spełniania kryteriów konkursu na odpowiednim poziomie.

Ma również prawo przyznać nagrody ex aequo, nagrody specjalne
i wyróżnienia. Decyzja jurorów jest ostateczna. Każdy zespół uczestniczący
w Festiwalu otrzymuje pamiątkowy dyplom,statuetkę oraz nagranie video.
Koncert laureatów zostanie wyemitowany 1 maja 2021 (niedziela) godz.18.00
na kanale >you tube BrzeskieCentrumKultury Brześć Kujawski<
Karty zgłoszeń należy przesyłać do 21 kwietnia 2021 r. na adres:
Brzeskie Centrum Kultury i Historii "WAHADŁO" w Brześciu Kujawskim
ul.Kolejowa 44 87-880 Brześć Kujawski
Lub drogą elektroniczną na adres : bckbrzesckujawski@gmail.com
Informacje pod nr telefonu: 510 140 622 lub 728 509 163

Uwagi końcowe:
koszty
koszty transportu pokrywają instytucje delegujące
organizator
organizator zapewnia uczestnikom napoje chłodzące
oraz możliwość wykupienia obiadu koszt 20 zł
ostateczną
ostateczną kolejność nagrań oraz inne informacje organizatorzy prześlą
zgłoszonym zespołom w terminie późniejszym.

Organizator zastrzega sobie prawo do niekomercyjnego opublikowania
nagrań i zdjęć z festiwalu na stronie internetowej Brzeskiego Centrum
Kultury i Historii WAHADŁO'' w Brześciu Kujawskim
oraz w mediach społecznościowych ( więcej w klauzuli RODO).

