REGULAMIN
45. WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU
WIEJSKICH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH
BRENNA 2012

Przegląd jest imprezą mającą na celu prezentację dorobku amatorskich zespołów artystycznych działających w środowiskach wiejskich.

Termin i miejsce imprezy: 7-8 lipca 2012 roku, amfiteatr w Brennej

7 i 8  lipca będą miały miejsce przesłuchania konkursowe.
W piątek 13 lipca w siedzibie ROK w Bielsku-Białej odbędą się konsultacje 
z instruktorami oraz wręczenie nagród. 

Organizatorzy:
Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej,
Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna,

Warunki uczestnictwa:

1. Do udziału w przeglądzie  zapraszamy zespoły z terenu województwa śląskiego,   
    mające siedziby na wsi lub prezentujące folklor terenów wiejskich. 

2. Uczestnikami przeglądu mogą być zespoły składające się z osób dorosłych
    oraz młodzieży powyżej 16 roku życia.

3. Przegląd obejmuje:
    - grupy śpiewacze,
    - kapele,
    - zespoły regionalne.

4. Czas trwania występu grup śpiewaczych i kapel jest ograniczony do 10 minut,
    a zespołów regionalnych do 30 minut.

5. Wszystkie zespoły w poszczególnych kategoriach oceniać będzie komisja    
    artystyczna złożona ze specjalistów z zakresu folkloru, muzyki i choreografii.
    Dla najlepszych zespołów zostaną ufundowane nagrody.
    Pula nagród wynosi minimum 10 000 zł.


6. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:

Regionalny Ośrodek Kultury
ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała
w terminie do dnia 8 czerwca 2012 roku.

7. Koszty transportu zespół pokrywa we własnym zakresie.

8. O dniu i godzinie występu zespół zostanie poinformowany po nadesłaniu    
   zgłoszenia. 

Ewentualne sugestie, co do terminu występu, mogą zostać uwzględnione tylko 
w przypadku, kiedy nie będzie to ze szkodą dla długości i atrakcyjności programu imprezy.

9. W przypadku dużej liczby zgłoszeń o kwalifikacji zespołu decydują organizatorzy, biorąc pod uwagę kolejność zgłoszeń oraz dotychczasowy dorobek zespołu.
PROTOKÓŁ
z posiedzenia jury
45. Wojewódzkiego Przeglądu Wiejskich Zespołów Artystycznych,  
który odbył się w Brennej  w dniach 7 i 8 lipca 2012 r.

Jury w składzie:
Małgorzata Kiereś – etnograf
Magdalena Banach-Makaruk – dziennikarz muzyczny, autorka telewizyjnych programów folklorystycznych
Leon Majkut – muzyk


po obejrzeniu 64 prezentacji, w tym: 33 zespołów śpiewaczych z akompaniamentem,           10 zespołów śpiewaczych występujących a’ cappella, 5 kapel oraz 10 zespołów folklorystycznych  przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
 w kategorii zespołów regionalnych:
I miejsce ex aequo i nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł:
- Zespołowi Regionalnemu „Brenna” z Brennej,
 - Zespołowi Regionalnemu „Hulajniki” z Milówki,
-Zespołowi Regionalnemu „Magurzanie” z Łodygowic,

II miejsce ex aequo i nagrodę pieniężną w wysokości 700 zł:
-Zespołowi Regionalnemu „Jaworze” z Jaworza,
- Zespołowi Ludowemu Pieśni i Tańca „Osiny” z Żor,

III miejsce ex aequo i nagrody pieniężne w wysokości 500 zł:
- Zespołowi Regionalnemu „Jasieniczanka” z Jasienicy,
- Zespołowi Folklorystycznemu „Bojszowianie” z Bojszów,

wyróżnienia i nagrody pieniężne w wysokości 300 zł: 
- Grupie Rodzinnej Pieśni i Tańca „Kotarzanie” z Brennej, 
- Zespołowi Regionalnemu „Rogozanki” z Rogoźnika za  śpiew,
- Zespołowi Regionalnemu „Brynica”  z Miasteczka Śląskiego za tradycyjny strój,

w kategorii grup śpiewaczych a’ cappella:
  
I miejsce ex aequo i nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł:
- Zespołowi Śpiewaczemu „Małokończanie” z Kończyc Małych,
- Grupie Śpiewaczej „Magurzanki” z Łodygowic,
- Grupie Śpiewaczej „Stejizbianki” z Wisły,

II miejsce ex aequo i nagrody pieniężne w kwocie 400 zł:
- Zespołowi Śpiewaczemu „Studzieńczanie” ze Studzionki,
- Zespołowi Śpiewaczemu „Mizerowianie” z Suszca,


III miejsce ex aequo i nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł:
- Grupie śpiewaczej „Brzeźczanie” z Brzeźc,
- Regionalnemu Zespołowi Śpiewaczemu „Jaśkowiczanie” z Orzesza-Jaśkowic,

wyróżnienia i nagrody pieniężne w wysokości 200 zł:
- Regionalnemu Zespołowi Śpiewaczemu „Radostowianki” z Radostowic,
- Grupie Śpiewaczej „Czantoria” z Lesznej Górnej,
- Grupie Śpiewaczej „Karolinki” z Czerwionki-Leszczyn,
- Grupie Śpiewaczej „Czarkowianki” z Czarkowa,
- Zespołowi Śpiewaczemu „Jankowiczanie” z Jankowic,
- Męskiej Grupie Śpiewaczej „Baciary” z Łodygowic

w kategorii grup śpiewaczych  z akompaniamentem:

I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł:
- Regionalnemu Zespołowi Śpiewaczemu „Nadolzianie” z Kaczyc,

- II miejsce ex aequo i nagrody pieniężne w kwocie 400 zł:
- Zespołowi Śpiewaczemu „ Dobieszowianki”,
- Regionalnemu Zespołowi Śpiewaczemu „Niezapominajki” z Jastrzębia-Szerokiej,

III miejsce ex aequo i nagrody pieniężne w kwocie 300 zł:
- Zespołowi Regionalnemu „Senior” ze Skoczowa,
- Grupie Śpiewaczej „Dolanie z Łąki,”
- Ludowemu Zespołowi Śpiewaczemu „Zawodzianki”, 
- Regionalnemu Zespołowi Śpiewaczemu „Wiślanie”,

wyróżnienia i nagrody pieniężne w wysokości 200 zł:
- Zespołowi Śpiewaczemu „Jagoda”  z Orzesza, 
- Grupie Śpiewaczej „Żabnickie Gospodynie”,

w kategorii kapel:

I miejsca nie przyznano,

II miejsce ex aequo i  nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł:
 - Kapela Ludowa „Bojszowy”,
 - Kapela regionalna „Mierzęcice”,

III miejsca nie przyznano,

- wyróżnienie specjalne i  nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł
dla Stanisława Wodnickiego. 

Jury postanowiło również przyznać dyplomy uznania dla:
- Jana Gawłowskiego  z Regionalnego Zespołu Śpiewaczego „Nadolzianie” za ciekawe aranżacje cieszyńskiej muzyki ludowej,
- Kazimierza Przeliorza z Zespołu Śpiewaczego „Jagoda” za  ciekawy akompaniament do śpiewanych pieśni,
Urszuli Santarius z Regionalnego Zespołu Folklorystycznego „Familijo” za  ciekawy akompaniament do śpiewanych pieśni,
 - Mariana Marekwi kierownika Zespołu Regionalnego „Pioskowanie” za promowanie  rodzimego  folkloru,
- Krystyny Mikociak  kierowniczki Zespołu Regionalnego „Magurzanie” za promowanie  rodzimego  folkloru,
- Ireny Lipus kierowniczki  Grupy Śpiewaczej  „Studzieńczanie”   za promowanie  rodzimego  folkloru.






