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XXVI PRZEGLĄD
DZIECIĘCYCH ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH
WISŁA 2013

Miejsce imprezy: Amfiteatr w Wiśle

Termin imprezy: 15-16.06.2013 r.

W czwartek 20 czerwca o godz. 14.00 - w siedzibie Regionalnego Ośrodka Kultury odbędą się konsultacje z instruktorami, podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów.

Organizatorzy:
Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej
Wiślańskie Centrum Kultury

REGULAMIN PRZEGLĄDU

Cele:
- prezentacja dorobku artystycznego dziecięcych zespołów folklorystycznych
  działających na terenie województw: śląskiego i małopolskiego (pasmo Babiej Góry),
- upowszechnianie folkloru poszczególnych regionów województw,
- popularyzowanie dziecięcych zabaw i gier ludowych,
- rozwijanie artystycznej wrażliwości dzieci i młodzieży.

W przeglądzie mogą uczestniczyć:
1. Dziecięce (uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów) zespoły przedstawiające
w formie tradycyjnej lub artystycznie opracowanej folklor własnego regionu.

2. Kapele dziecięce towarzyszące zespołom tanecznym, jak również samodzielnie
prezentujące folklor własnego regionu.

Warunki uczestnictwa:
1. Zespoły biorące udział w przeglądzie zobowiązane są do zaprezentowania programu trwającego do 20 minut, opartego na folklorze rodzimego regionu. Zespół powinien wystąpić z własną kapelą. Wyklucza się playback.

2. Kapele prezentują program trwający do 5 minut. Kapele towarzyszące zespołom nie mogą powtarzać programu wykonywanego dla zespołu tanecznego.
W składzie samodzielnie występujących kapel nie mogą występować osoby w wieku ponadgimnazjalnym.

3. Ilość członków zespołu wraz z opiekunami nie może przekroczyć 40 osób.

4. Kartę zgłoszenia po dokładnym wypełnieniu i potwierdzeniu pieczątką i podpisem dyrektora placówki delegującej należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie
 do dnia 17 maja 2013 roku 
na adres Regionalnego Ośrodka Kultury (ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała) 
lub faksem (33 812 33 33).

Zgłoszenie można również przesłać e-mailem na adres: folklor@etnofoto.net

Po 17 maja 2013 r. zgłoszenia nie będą przyjmowane.

5. W razie dużej liczby zgłoszeń o kwalifikacji zespołu decydują organizatorzy, biorąc pod uwagę kolejność zgłoszeń oraz dotychczasowy dorobek zespołu.

6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w przeglądzie zespół zobowiązany jest zawiadomić o tym Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej.

7. Zespół zgłasza się w dniu przeglądu do biura organizacyjnego, które mieścić się będzie w amfiteatrze w  Wiśle.
Prosimy o dostarczenie do biura organizacyjnego imiennego wykazu członków zespołu lub kapeli, opiekunów i kierowcy.

8. Proponujemy udział w próbach sytuacyjnych.
Godziny prób zostaną podane na potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

9. Organizatorzy zapewniają uczestnikom posiłek i napoje.

10. Koszty transportu pokrywają instytucje delegujące.

Kryteria oceny i nagrody:
1. Zespoły i kapele oceniać będzie komisja artystyczna, w której skład wchodzą specjaliści z zakresu muzyki, etnografii i choreografii.

2. Ocenie podlegać będą:
- zgodność tańców, śpiewów i muzyki z tradycjami regionu,
- gwara,
- strój ludowy,
- wykorzystanie  charakterystycznych dla danego regionu zabaw i gier dziecięcych,
- kompozycja programu i jego dostosowanie do wieku wykonawców.

3. Przyznane zostaną nagrody pieniężne dla najlepszych zespołów.
Pula nagród wynosi 10.000 zł.

4. Zostaną przyznane nagrody specjalne:
- dla najlepszego zespołu debiutującego w przeglądzie,
- dla najlepszego zespołu prezentującego folklor nie z terenów górskich.

5. Ogłoszenie wyników  konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 20 czerwca 2013 r, 
o godz. 14.00 w siedzibie ROK w Bielsku-Białej.

6. Spośród laureatów przeglądu Regionalny Ośrodek Kultury będzie typował zespół do uczestnictwa w Karpackim Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce-Zdroju.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Dodatkowych informacji na temat imprezy udziela Monika Teśluk
tel. 33/ 822-05-93, 812-69-08 wew. 21, kom. 506 045 033.

Regulamin oraz karty zgłoszeń są dostępne pod adresami: www.rok.bielsko.pl (zakładka Imprezy) oraz www.silesiakultura.pl (zakładka Regulaminy).
 

