V.  Uwagi końcowe:

1.  Organizatorzy zapewniają obsługę  akustyczną  i  nagłośnienie.

2.  Koszty  dojazdu  pokrywają  uczestnicy.

3.  Zgłoszenie udziału w Przeglądzie jest  równoznaczne z wyrażeniem 
     zgody na  nieodpłatne prawo do zapisu dowolną techniką 
     i wykorzystania zarejestrowanego materiału.







                       













V Regionalny Przegląd Pieśni Pasyjnej i Pokutnej
Koziegłówki - Lgota Górna’ 2009


Organizatorzy:
Parafia pod wezwaniem Św. Antoniego w Koziegłówkach
Zespół Szkół  w  Lgocie  Górnej


Przy współpracy:
Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie
Szkoły Podstawowej w Koziegłówkach

 Patronat honorowy:
Ks. abp dr Stanisław Nowak
Poseł na Sejm RP Jadwiga Wiśniewska


 Patronat medialny:

Katolicki Tygodnik „Niedziela”                                      Katolickie Radio FIAT

          			


www.przeglad.x12.pl

I.  Cele  Przeglądu:

 - kultywowanie  i  popularyzacja pieśni pasyjnej i pokutnej,
 - ewangelizacja  poprzez wykonywanie pieśni oraz piosenek
    wielkopostnych i pokutnych,
 - odkrywanie  istoty  wiary  chrześcijańskiej  
    w Męce,  Śmierci i Zmartwychwstaniu  Pańskim.

II. Regulamin: 

Przegląd Pieśni Pasyjnej ma formę  konkursu. 
W przeglądzie mogą  wziąć udział:
*Soliści  w kategorii  wiekowej:
		7-12 lat
		13-15 lat
		16 lat i powyżej 
*Zespoły wokalne
*Zespoły wokalno - instrumentalne
* Chóry dziecięco - młodzieżowe
* Chóry dorosłe powyżej 16 lat

Każdy wykonawca prezentuje 1 utwór.
Chóry młodzieżowe i dorosłe prezentują 2 utwory.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy wysłać
do dnia 28 marca 2009r. 
drogą internetową lub na adres:
Zespół Szkół w Lgocie Górnej
42- 350 Koziegłowy
tel./fax. (34) 314-22-84     tel. kom. 502 319 915
e-mail:  przeglad.pasyjny@gmail.com 
www.przeglad.x12.pl
III.  Terminarz Przeglądu:

1 kwietnia  br. (środa) - przesłuchania konkursowe dla solistów,
 zespołów wokalnych oraz wokalno - instrumentalnych
miejsce:  Zespół Szkół w Lgocie Górnej

2 kwietnia  br. (czwartek) – przesłuchania konkursowe 
dla chórów młodzieżowych i chórów dorosłych
miejsce:  Sanktuarium Św. Antoniego w Koziegłówkach

Wszyscy  wykonawcy zostaną powiadomieni przez organizatora
o dokładnej godzinie przesłuchania.

 4 kwietnia  br. – (sobota) godz. 18.00 - Koncert Galowy
Sanktuarium Św. Antoniego w Koziegłówkach



IV.  Oceny  i  Nagrody:

	Jury  powołane  przez  organizatorów  oceniać  będzie:

- dobór  repertuaru
- poziom  wykonawczy
        	- interpretacje pieśni
- ogólny  wyraz  artystyczny

	Organizatorzy  Przeglądu  przewidują  nagrody  i  wyróżnienia.


	Każdy wykonawca otrzyma dyplom za udział w Przeglądzie.





