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Festiwal Artystyczny 
Dzieci i Młodzieży Szkolnej Województwa Śląskiego 
 
 CZĘSTOCHOWA 2011

w latach 1975 - 2010 Wojewódzki Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych
 
REGULAMIN

Po 35 latach świetności Wojewódzkiego Przeglądu Szkolnych Zespołów Artystycznych proponujemy zmodyfikować jego formułę pamiętając jednak o osiągnięciach, wybitnych zespołach, nauczycielach, dzieciach i młodzieży, których przez te wszystkie lata gościliśmy w Częstochowie. Te długoletnie spotkania z kulturą, wychowaniem artystycznym, wymiana doświadczeń i spostrzeżeń, między specjalistami i wybitnymi osobowościami były chyba dla wszystkich inspiracją do twórczych działań. Analiza naszych oczekiwań i efektów zachęciła nas do zmian. Niezwykle cenne były uwagi komisji konkursowych z którymi współpracowaliśmy oraz instruktorów i nauczycieli przygotowujących zespoły. Jesteśmy przekonani, że działania te pełniej wpiszą się w rozwój amatorskiego ruchu artystycznego dzieci i młodzieży szkolnej. Mamy nadzieję, że Festiwal spełni Państwa oczekiwania i tak jak w latach poprzednich będziemy gościć w Młodzieżowym Domu Kultury w Częstochowie zespoły i ich opiekunów z całego Województwa Śląskiego. 

ORGANIZATOR
Młodzieżowy Dom Kultury w Częstochowie

CEL IMPREZY
stworzenie możliwości zaprezentowania dorobku artystycznego zespołów,
integracja środowiska artystycznego,
wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami,
rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni kontakt z kulturą,
nawiązanie nowych kontaktów z różnymi instytucjami artystycznymi.

ZASADY UCZESTNICTWA
W Festiwalu biorą udział zespoły działające w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych oraz w placówkach oświatowo – wychowawczych Województwa Śląskiego.
W Festiwalu dodatkowo mogą wziąć udział soliści - wokaliści i duety wyłącznie wokalne ze  szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowo – wychowawczych Województwa Śląskiego 
W Festiwalu nie mogą być prezentowane chóry.
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wpłata wpisowego w wysokości 50 zł. za każdy zespół, 
lub 25 zł. w przypadku zgłaszania solisty lud duetu (wyłącznie wokalnego). Wpłaty należy dokonać na konto ING Bank Śląski o/Częstochowa nr 2210501142-100000-2205424597 z dopiskiem “Festiwal”.
	Zgłoszenie (wg załączonego wzoru) wraz z ksero dowodu wpłaty prosimy przesyłać 
do dnia 27 kwietnia 2011 r. na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury
42 – 207 Częstochowa ul. Łukasińskiego 50/68

	Instytucje delegujące pokrywają koszty przejazdu i wpisowego. 


KATEGORIE, TERMINY PREZENTACJI
ZESPOŁY  MUZYCZNE (wokalne, wokalno-instrumentalne, instrumentalne) 

Termin 16 maj 2011 roku /poniedziałek/ - początek prezentacji godzina 10.00.

Czas trwania występu:
Zespoły Muzyczne Szkół Podstawowych					2 utwory /do 6 minut/
Zespoły Muzyczne Gimnazjów							2 utwory /do 6 minut/
Zespoły Muzyczne Szkół Ponadgimnazjalnych					2 utwory /do 6 minut/
Zespoły Muzyczne Placówek Oświatowo – Wychowawczych			2 utwory /do 6 minut/

Zespół ma max 4 minuty na podłączenie i strojenie instrumentów. Razem ze zgłoszeniem można przesłać szczegółowe informacje dotyczące np. nagłośnienia. Zespoły grają na swoich instrumentach i wzmacniaczach instrumentalnych. Organizatorzy mogą udostępnić piano elektryczne i perkusję. 
W przypadku dużej ilości zgłoszeń zespół zaprezentuje 1 utwór w czasie do 3 minut

SOLIŚCI – WOKALIŚCI I DUETY WOKALNE
Termin 17 maj 2011 roku /wtorek/ - początek prezentacji godzina 10.00.

Czas trwania występu:
Wokaliści (soliści, duety) Szkół Podstawowych					2 utwory /do 6 minut/
Wokaliści (soliści, duety) Gimnazjów				 	  	2 utwory /do 6 minut/
Wokaliści (soliści, duety) Szkół Ponadgimnazjalnych,				2 utwory /do 6 minut/
Wokaliści (soliści, duety) Placówek Oświatowo – Wychowawczych 		2 utwory /do 6 minut/

Solista, duet ma max 2 minuty na przygotowanie się do występu na scenie. 
W przypadku dużej ilości zgłoszeń solista, duet zaprezentuje 1 utwór w czasie do 3 minut

ZESPOŁY TANECZNE (miniatura taneczna, widowisko taneczne, inscenizacja taneczna, zespoły tańca towarzyskiego…) WOKALNO – TANECZNE I FOLKLORYSTYCZNE
Termin 18, 19 maj 2011 roku /środa, czwartek/ - początek prezentacji godzina 10.00.

18 maj 2011 roku /środa/– zespoły Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Szkół Ponadgimnazjalnych
19 maj 2011 roku /czwartek/ - zespoły Placówek Oświatowo – Wychowawczych

Czas trwania występu:
Zespoły Taneczne, Wokalno - taneczne Szkół Podstawowych        	    	2 układy /do 7 minut/
Zespoły Taneczne, Wokalno - taneczne Gimnazjów                           		2 układy /do 7 minut/
Zespoły Taneczne, Wokalno - taneczne Szkół Ponadgimnazjalnych  		2 układy /do 7 minut/
Zespoły Taneczne, Wokalno - taneczne  
Placówek Oświatowo – Wychowawczych   	 				2 układy /do 7 minut/
W przypadku dużej ilości zgłoszeń zespół zaprezentuje 1 układ w czasie do 4 minut 

Zespoły Folklorystyczne Szkół Podstawowych        	   			1 układ /do 10 minut/
Zespoły Folklorystyczne Gimnazjów                                     			1 układ /do 10 minut/
Zespoły Folklorystyczne Szkół Ponadgimnazjalnych              			1 układ /do 10 minut/
Zespoły Folklorystyczne Placówek Oświatowo- Wychowawczych		1 układ /do 10 minut/

ZESPOŁY TEATRALNE (kabaret, zespół teatralny, teatr lalek, teatr ruchu)
Termin   20, 21, 22 maj 2011 roku /piątek, sobota, niedziela/ - początek prezentacji godzina 10.00.
20 maj 2011 roku /piątek/  – zespoły Szkół Podstawowych. 
21 maj 2011 roku /sobota/ – zespoły Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych.
22 maj 2011 roku /niedziela/ – zespoły Placówek Oświatowo-Wychowawczych.

Czas trwania występu:
- Teatr Szkół Podstawowych                                     	 			1 utwór /do 15 minut/
- Teatr Gimnazjów                                        					1 utwór /do 15 minut/
- Teatr Szkół Ponadgimnazjalnych             					1 utwór /do 15 minut/
- Teatr Placówek Oświatowo – Wychowawczych    				1 utwór /do 15 minut/

Zespół ma max 5 minut na ustawienie i zniesienie scenografii. Teksty muszą być wykonywane w języku polskim.  Razem ze zgłoszeniem można przesłać szczegółowe informacje dotyczące oświetlenia sceny


OCENA 
Jury  Festiwalu Artystycznego przy ocenie weźmie pod uwagę następujące kryteria: wartości wychowawcze, dobór repertuaru, dykcja, emisja głosu, inscenizacja, scenografia, ruch sceniczny, ogólny wyraz artystyczny. 

	Jury może przyznać nagrody I, II, III stopnia oraz wyróżnienia.

Jury po obejrzeniu prezentacji może przyznać za szczególne dokonania artystyczne GRAND PRIX Festiwalu – Częstochowa 2011.
Jury może zaproponować wytypowanie nagrodzonych zespołów do udziału w Ogólnopolskich Imprezach Artystycznych.

SPRAWY ORGANIZACYJNE
Miejsce prezentacji – sala widowiskowa Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie, 
ul. Łukasińskiego 50/68. 
Wymiary sceny 12 m x 8 m.
Lista zespołów przyjętych będzie zamieszczona do dnia 7 maja 2011 roku na stronie internetowej www.mdk.czest.pl  /organizacja imprez / regulaminy imprez, wyniki.
O godzinie prezentacji zespoły zostaną powiadomione wyłącznie poprzez informację na stronie internetowej www.mdk.czest.pl  / organizacja imprez / regulaminy, wyniki 
Zespoły zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę. 
Organizatorzy przewidują w godzinach od 8.00 do 9.30 możliwość przeprowadzenia krótkich prób technicznych na scenie.
Razem ze zgłoszeniem można przesłać szczegółowe informacje dotyczące nagłośnienia (podkład muzyczny, pianino, magnetofon), potrzeb technicznych np. dotyczących prostych elementów scenografii (krzesełka, stoliki itp.).
Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający. Nagrania dobrej jakości powinny być dostarczone na następujących nośnikach: kaseta magnetofonowa wysokiej jakości (strona A, pierwszy utwór po rozbiegówce, płyta CD, mini disc, opis, numer utworu). Nagrania należy dostarczyć przed występem do akustyka.
Wejście zespołu do wyznaczonej garderoby może nastąpić na 10 minut przed planowanym występem zespołu. Prosimy o szybkie opuszczanie garderoby po występie, aby udostępnić miejsce następnym zespołom. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w salach i na korytarzach.
Wszystkie zespoły prezentują się przy jednakowym, białym oświetleniu (wyjątek stanowią zespoły teatralne, które mogą przesłać wraz ze zgłoszeniem szczegółowe informacje dotyczące oświetlenia sceny). Zmiana oświetlenia (w miarę możliwości technicznych) jest możliwa jedynie w Koncercie Laureatów. 
Jury może przerwać występ o ile prezentacja programu przekroczy limit czasowy.
W czasie prezentacji i w Koncercie Laureatów obowiązuje bezwzględny zakaz używania ognia, efektów pirotechnicznych, dymów oraz własnych aparatur oświetleniowych.
Instruktor – Opiekun zespołu może spotkać się z Komisją w celu omówienia występu zespołu. 
Koncert Laureatów, w czasie którego ogłoszone zostaną wyniki Festiwalu odbędzie się 14 czerwca 2011 roku o godzinie 12.00 w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury. Biorą w nim udział zaproszone zespoły. 
Organizatorzy przyjmują zgłoszenia rezerwacji miejsc na widowni - Koncert Laureatów do dnia                      3 czerwca 2011 roku. 
Każdy zespół powinien posiadać opiekuna zgodnie z przepisami obowiązującymi w placówkach oświatowych. Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników. Zespoły muszą być ubezpieczone na czas przejazdu i pobytu przez Instytucje zgłaszające. 
Organizator nie pośredniczy w zamawianiu obiadów i wyżywienia w dniu imprezy. 
Na stronach internetowych naszej placówki http://www.mdk.czest.pl  zamieszczony jest plan miasta Częstochowy. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca Festiwalu.
Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury                     w Częstochowie – www.mdk.czest.pl
ZAPRASZAMY DO CZĘSTOCHOWY
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ZGŁOSZENIE 
Wojewódzki Festiwal Artystyczny Dzieci i Młodzieży Szkolnej


Nazwa Szkoły / Placówki _____________________________________________________________

Adres Szkoły / Placówki ______________________________________________________________

Telefon kontaktowy _________________________________ fax. ______________________________

Adres poczty elektronicznej Szkoły / Placówki ______________________________________________

Rodzaj zespołu / zgodnie z wymogami regulaminu/ __________________________________________

Imię i nazwisko Instruktora _____________________________________________________________

Telefon kontaktowy ______________________ komórkowy __________________________________

Adres poczty elektronicznej Instruktora ___________________________________________________

Potrzeby techniczne ___________________________________________________________________

Liczba uczestników w zespole __________________  (dotyczy wszystkich zespołów)

Liczba uczestników w zespole (dotyczy wyłącznie zespołów z placówek oświatowo-wychowawczych):
a.	uczestnicy zespołu – uczniowie z klas I - III szkół podstawowych _______________________
b.	uczestnicy zespołu – uczniowie z klas IV – VI szkół podstawowych  _____________________
c.	uczestnicy zespołu – uczniowie gimnazjów _________________________________________
d.	uczestnicy zespołu – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych ____________________________

Informacja potrzebna jest wyłącznie do ułożenia list zgłoszonych zespołów. Zespoły z placówek oświatowo-wychowawczych nie będą oceniane według grup wiekowych.

Czas trwania występu _________________________

Repertuar: 

1/  ___________________________________________ autor ________________________________

2/  ___________________________________________ autor ________________________________

W przypadku dużej ilości zgłoszeń solista / zespół zaprezentuje utwór / układ oznaczony jako "1" 

Dotyczy zespołów teatralnych: 

Autor ________________________________

Reżyseria _____________________________

Muzyka ______________________________

Scenografia ___________________________


Instytucja delegująca:				                                  Kierownik / Opiekun Zespołu 



Dla każdego zespołu należy przesłać osobne zgłoszenie! 

