XX Festiwal Pieśni Chóralnej - Czersk 2018
REGULAMIN
I.

II.

III.
IV.

Organizatorzy
Chór „Lutnia” w Czersku
Gmina Czersk
Parafia pw. Św. Marii Magdaleny w Czersku
Ośrodek Kultury w Czersku
Cele Festiwalu
1. Prezentacja dorobku artystycznego chórów.
2. Upowszechnianie wśród społeczeństwa wartości utworów muzyki chóralnej.
3. Popularyzowanie polskiej i obcej twórczości chóralnej różnych epok.
4. Konfrontacje osiągnięć, doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów
chóralnych.
5. Wymiana doświadczeń i nawiązywanie współpracy między chórami.
Forma Festiwalu
Festiwal organizowany jest w formie konkursu chóralnego.
Miejsce i termin Festiwalu
XX Festiwal Pieśni Chóralnej odbędzie się 10 czerwca 2018 r. w kościele parafialnym p.w.
św. Marii Magdaleny w Czersku. Rozpoczęcie- godz. 14.00

V.

Warunki uczestnictwa
1. Festiwal ma charakter konkursu.
2. Uczestnikami mogą być chóry amatorskie parafialne i świeckie.
3. Chóry zobowiązane są do przygotowania programu konkursowego złożonego z
dowolnie wybranych, co najmniej trzech utworów o tematyce religijnej lub świeckiej.
4. W programie dopuszcza się również wykonanie jednego utworu z towarzyszeniem
instrumentu (fortepian, organy).
5. Maksymalny czas wykonywanego programu nie powinien przekraczać 15 minut,
łącznie z wejściem i zejściem chóru.
6. Organizatorzy Festiwalu zachęcają do uwzględnienia w repertuarze utworu opartego na
pieśni patriotycznej, w związku z rocznicą 100-lecia Odzyskania Niepodległości.
7. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na
adres biura organizacyjnego:
Ośrodek Kultury
ul. Szkolna 11 89-650 Czersk
do dnia 15 maja 2018 r. z dopiskiem ”XX Festiwal Pieśni Chóralnej” oraz
wpłaceniem akredytacji w wysokości 300 zł na cele organizacyjne
nr konta: BS w Skórczu o Czersk 94 8342 0009 5000 2706 2000 0001
treść „wpisowe- XX Festiwal Pieśni Chóralnej Czersk 2018- chór …..”
8. O kolejności przesłuchań konkursowych zadecyduje Komisja Artystyczna Festiwalu.

VI.

Zasady konkursu
W konkursie mogą brać udział wyłącznie amatorskie chóry (żeńskie, męskie, mieszane)
kościelne i świeckie.

VII.

Jury
1. Program konkursowy oceniać będzie Jury złożone z profesjonalnych muzyków
powołane przez Organizatorów.

2. Obrady Jury są tajne.
3. Jury konkursu oceniać będzie: intonację, emisję głosu, interpretację, dobór repertuaru,
stopień trudności utworów, walory brzmieniowe i ogólny wyraz artystyczny.
4. Decyzje Jury są ostateczne. Jury ma prawo do innego podziału nagród niż
regulaminowy w zależności od poziomu artystycznego programu konkursowego.
5. Skład Jury będzie podany do wiadomości publicznej przed rozpoczęciem konkursu.
6. Dyrygenci chórów mogą poprosić o konsultację związaną z wykonaniem programu po
ogłoszeniu wyników.
VIII.

Nagrody
1. Nagroda za:
miejsce I nagroda finansowa w wysokości 1500 zł
miejsce II nagroda finansowa w wysokości 1000 zł
miejsce III nagroda finansowa w wysokości 500 zł
2. Puchar dla chóru za najlepiej wykonany utwór patriotyczny.
3. Wszystkie chóry otrzymają dyplomy i statuetki festiwalowe.

IX.

Inne postanowienia
1. Inauguracja Festiwalu nastąpi 10 czerwca 2018 r o godz. 14.00 w kościele parafialnym
p.w. św. Marii Magdaleny w Czersku.
2. Chóry wspólnie wykonają utwór „Gaude Mater Polonia”.
3. Po przesłuchaniach zostaną ogłoszone wyniki, wręczone nagrody i dyplomy
uczestnictwa.
4. Koszty przejazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
5. Dla wszystkich uczestników Festiwalu Komitet Organizacyjny zapewnia obiad.
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie przez uczestników
utworów muzycznych i materiałów nutowych z naruszeniem ustawy o ochronie praw
autorskich.
7. Ewentualne rezygnacja z udziału w Festiwalu lub programach koncertowych winny być
zgłoszone pisemnie na adres Ośrodka Kultury w Czersku lub telefonicznie Komitetowi
Organizacyjnemu (tel. 52/3984740) najpóźniej do 30 maja 2018 r. Po tym terminie
akredytacja nie zostaje zwrócona.

