


VII FESTIWAL PIOSENKI EUROPEJSKIEJ
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12 – 13 marca 2009r.
DOM KULTURY w RYBNIKU – CHWAŁOWICACH


















ORGANIZATORZY:


DOM KULTURY w RYBNIKU – CHWAŁOWICACH
www.dkchwalowice.pl



Centrum Usług Językowych
„Albion”
www.albion.planet.pl



Alliance Française w Rybniku
 www.af.rybnik.pl


REGULAMIN


      Celem Festiwalu jest: popularyzacja języków obcych,  dokonanie przeglądu aktualnego stanu kultury muzycznej  młodzieży, popularyzacja najbardziej wartościowych treści muzycznych i literackich oraz promowanie  twórczości artystycznej, promocja unii europejskiej.

1. Organizatorem Festiwalu są:
	Dom Kultury Chwałowice
Centrum Usług Językowych
Alliance Française w Rybniku
                       

2. Festiwal adresowany jest do solistów w wieku 14 – 25 lat, wykonujących muzykę w jednym z niżej podanych języków krajów Unii Europejskiej: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański.
Przed występem solista zobowiązany jest dokonać krótkiej autoprezentacji (max. 1 min.) w języku w którym wykonywany jest jeden z utworów.

3. Każdy z solistów zobowiązany jest wykonać dwa utwory w jednym lub dwu z wyżej podanych języków.  Utwory wykonuje się na żywo z akompaniamentem wcześniej nagranym lub z towarzyszeniem  zespołu.

4. Wykonawców oceniać będzie międzynarodowe jury powołane przez organizatorów, złożone  
        z muzyków i językoznawców.

5. Ocenie podlegać będą:
	walory językowe wykonywanych utworów,  

walory wokalne,
dobór repertuaru, 
ogólny wyraz artystyczny
autoprezentacja w języku obcym

6. Festiwal odbędzie się w dniach 12 – 13 marca 2009 r.
12 marca – przesłuchania konkursowe w Domu Kultury Chwałowice.
           13 marca – o godz. 12.oo -  ogłoszenie wyników, koncert laureatów i wręczenie    
                               nagród
                                              
	Każdy z uczestników zobowiązany jest do wniesienia opłaty eliminacyjnej w wysokości 20 zł, którą

należy wpłacić w sekretariacie D.K. w dniu przesłuchań, dokonanie wpłaty jest warunkiem dopuszczenia do występu.

8. Dla Laureatów przewiduje się nagrody:
     - Centrum Usług Językowych „ALBION” 
      Dwutygodniowy zagraniczny obóz językowy (wakacje letnie), roczny  kurs  
      dowolnego języka obcego  na wybranym poziomie w Centrum „ALBION”, oraz kurs 
      semestralny.
              
- Alliance Française w Rybniku – roczny kurs  dowolnego języka na dowolnie     wybranym   poziomie, semestralny kurs językowy w  Alliance Francaise.
- Wydawnictwa książkowe, multimedialne i inne.

            - W miarę możliwości finansowych organizatorzy przewidują również nagrody   
               pieniężne.

 
9. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem pokrywają instytucje zgłaszające lub sami wykonawcy.
      Organizatorzy zapewniają poczęstunek dla wszystkich wykonawców.

10.Karty zgłoszeń należy nadsyłać pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem -  w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2009r.  na adres:

      Dom Kultury Chwałowice, 
44-206 Rybnik    ul. 1 Maja 95, 

tel/fax: (32) 42 16 222 wew. 40,     tel.: 433 18 52

biuro@dkchwalowice.pl


   11.  Wszyscy wykonawcy zostaną poinformowani telefonicznie o kolejności i terminie 
          przesłuchań. Kolejność przesłuchań dostępna będzie także na stronie internetowej 
          www.dkchwalowice.pl 

Wykonawcy zobowiązani są do przybycia do Domu Kultury Chwałowice przynajmniej na pół godziny przed planowanym występem. 


   12.  Laureaci zobowiązani są do występu na koncercie finałowym.

    13. Wszelkie informacje dostępne na stronie www.dkchwalowice.pl drogą e-mailową:     biuro@dkchwalowice.pl    lub tel. 32 42 16 222.
























KARTA ZGŁOSZENIA
 do VII  FESTIWALU  PIOSENKI EUROPEJSKIEJ


1. Imię i nazwisko wykonawcy .......................................................................... 

2. Rok urodzenia wykonawcy ............................................................................

3. Adres i telefon jednostki delegującej (ew. solisty ) .......................................
...........................................................................................................................

4. Tytuły piosenek , ich autorzy , język w którym wykonywany będzie 
	utwór oraz czas trwania utworów
	....................................................................................................................
	....................................................................................................................
	.……………………………………………………………………………………
	……………………………………………………………………………………

5. Rodzaj nośnika akompaniamentu lub skład zespołu + potrzeby techniczne
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

6. Opiekun artystyczny:
	Nazwisko i imię:...........................................................................................
	Adres i telefon: ............................................................................................





Oświadczam, iż w pełni akceptuję warunki regulaminowe
 VII FESTIWALU PIOSENKI EUROPEJSKIEJ




Pieczęć i podpis jednostki delegującej.........................................................







* kartę należy wypełnić czytelnie – maszynowo lub drukowanymi literami !!!

