PROTOKÓŁ JURY
VIII MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU CHÓRÓW 
"GAUDE CANTEM", 
który odbył się w Bielsku-Białej w dniach 18-21 października 2012


Jury w składzie:
1. prof. Józef Świder - przewodniczący
2. ks. dr hab. Robert Tyrała - członek
3. dr hab. Wiesław Delimat - członek
4. dr hab. Włodzimierz Siedlik - członek
5. mgr Kazimierz Duda - członek

I. Po przesłuchaniu czternastu zgłoszonych do konkursu chórów w następujących kategoriach: chóry dziecięce, chóry młodzieżowe, chóry jednorodne, chóry kameralne, chóry akademickie i chóry mieszane, jury przedstawia następujące wyniki:

1. Stowarzyszenie Chór Camerata z Wrześni pod dyrekcją Domiceli Cierpiszewskiej - 40 punktów w kategorii chórów mieszanych,

2. Chór Miejski Cantus Cordis z Wołomina pod dyrekcją Władysława Chanasa - 50 punktów w kategorii chórów kameralnych,

3. Męski Zespół Wokalny Calvi Cantores z Knurowa pod dyrekcją Tomasza Pawła Sadownika - dyplom brązowy w kategorii chórów jednorodnych (65 punktów),

4. Katedralny Chór Carmen z Białegostoku pod dyrekcją Bożeny Bojaryn-Przybyły - dyplom brązowy w kategorii chórów mieszanych (73 punkty),

5. Pěvecké sdruženi Martinů Třinec z Trzyńca (Republika Czeska) pod dyrekcją Michala Zátopka - dyplom srebrny w kategorii chórów mieszanych (80 punktów),

6. Chór Kameralny Alla Polacca z Warszawy pod dyrekcją Sabiny Włodarskiej - dyplom srebrny w kategorii chórów kameralnych (85 punktów), 

7. Młodzieżowy Mieszany Chór Ave Sol z Bielska-Białej pod dyrekcją Leszka Pollaka - dyplom złoty w kategorii chórów młodzieżowych (90 punktów),

8. Chór Kameralny Vivid Singers z Łodzi pod dyrekcją Dawida Bera - dyplom w kategorii chórów kameralnych (94 punkty),

9. Chór Żeński Cartusia z Kartuz pod dyrekcją Małgorzaty Kuchty - dyplom złoty w kategorii chórów jednorodnych (95 punktów),

10. Chór Kameralny Alla Polacca z Warszawy pod dyrekcją Sabiny Włodarskiej - dyplom złoty w kategorii chórów jednorodnych (95 punktów),

11. Chór Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Canzonetta ze Strumienia pod dyrekcją Agnieszki Gawron-Gaszczyk i Tamary Nowok - dyplom złoty w kategorii chórów dziecięcych (95 punktów),

12. Chór Mieszany Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Głubczycach pod dyrekcją Tadeusza Eckerta - dyplom złoty w kategorii chórów młodzieżowych (96 punktów),

13. Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej pod dyrekcją Jana Borowskiego - dyplom złoty w kategorii chórów akademickich (96 punktów),

14. Chór Uniwersytetu Śląskiego Harmonia z Cieszyna pod dyrekcją Izabelli Zieleckiej-Panek - dyplom złoty w kategorii chórów akademickich (99 punktów).

II. Jury postanowiło przyznać następujące wyróżnienia i nagrody pieniężne:

1. Puchar Prezesa Oddziału Bielskiego PZChiO i nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł dla najlepszego chóru Oddziału Bielskiego PZChiO otrzymuje Chór Uniwersytetu Śląskiego Harmonia z Cieszyna pod dyrekcją Izabelli 
Zieleckiej-Panek,

2. Puchar Starosty Bielskiego oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł dla najlepszego chóru zagranicznego otrzymuje Pěvecké sdruženi Martinů Třinec z Trzyńca (Republika Czeska) pod dyrekcją Michala Zátopka,

3. Puchar im. Kazimierza Fobera i nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł dla najlepszego chóru polskiego otrzymuje Chór Uniwersytetu Śląskiego Harmonia z Cieszyna pod dyrekcją Izabelli Zieleckiej-Panek,

4. Puchar i nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł dla najlepszego chóru dziecięcego otrzymuje Chór Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Canzonetta ze Strumienia pod dyrekcją Agnieszki Gawron-Gaszczyk i Tamary Nowok,

5. Puchar ufundowany przez Małgorzatę Handzlik (Posła do Parlamentu Europejskiego) i nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł dla najlepszego chóru młodzieżowego otrzymuje Chór Mieszany Liceum Ogólnokształcącego im. 
Adama Mickiewicza w Głubczycach pod dyrekcją Tadeusza Eckerta,

6. Puchar i nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł dla najlepszego chóru akademickiego otrzymuje Chór Uniwersytetu Śląskiego Harmonia z Cieszyna pod dyrekcją Izabelli Zieleckiej-Panek,

7. Puchar ks. Biskupa Pawła Anweilera, zwierzchnika Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, i nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł za najciekawszą interpretację utworu kompozytora współczesnego 
otrzymuje Chór Kameralny Vivid Singers z Łodzi pod dyrekcją Dawida Bera za wykonanie utworu Marka Jasińskiego pt. "Cantus finalis",

8. Puchar ks. Biskupa Tadeusza Rakoczego, ordynariusza Diecezji Bielsko-Żywieckiej, i nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł za najciekawszą interpretację utworu o charakterze sakralnym otrzymuje Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej pod dyrekcją Jana Borowskiego za wykonanie utworu Mortena Lauridsena pt. "O Magnum Mysterium",

9. Puchar i nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł dla najlepszego dyrygenta festiwalu otrzymuje Tadeusz Eckert, dyrygent Chóru Mieszanego Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Głubczycach.

III. Jury postanowiło przyznać następujące nagrody główne:

1. Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii chórów kameralnych otrzymuje Chór Kameralny Vivid Singers z Łodzi pod dyrekcją Dawida Bera,

2. Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii chórów dziecięcych otrzymuje Chór Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Canzonetta ze Strumienia pod dyrekcją Agnieszki Gawron-
Gaszczyk i Tamary Nowok,

3. Nagrody pieniężne w wysokości 1000 zł za zajęcie ex aequo pierwszego miejsca w kategorii chórów jednorodnych otrzymują Chór Żeński Cartusia z Kartuz pod dyrekcją Małgorzaty Kuchtyk oraz Chór Kameralny Alla Polacca z Warszawy pod dyrekcją Sabiny Włodarskiej,

4. Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii chórów młodzieżowych otrzymuje Chór Mieszany Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Głubczycach pod dyrekcją Tadeusza Eckerta,

5. Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii chórów akademickich otrzymuje Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

6. Grand Prix konkursu, Puchar Prezydenta Miasta Bielska-Białej i nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł otrzymuje Chór Uniwersytetu Śląskiego Harmonia z Cieszyna pod dyrekcją Izabelli Zieleckiej-Panek.


REGULAMIN
Cele:
- ukazywanie śpiewu chóralnego jako jednej z form integrujących społeczności, przybliżających uniwersalne
wartości muzyczne, pobudzenie aktywności społeczno-kulturalnej chórów,
- wzrost poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych, wymiana doświadczeń i integracja
zespołów,
- pobudzanie wśród młodzieży zamiłowania do śpiewu chóralnego,
- umożliwienie amatorskim zespołom chóralnym kontaktu z kompozycjami oratoryjno-kantatowymi,
- upowszechnianie wśród społeczeństwa utworów ukazujących dorobek narodowej i światowej muzyki
chóralnej,
- rozwijanie współpracy międzynarodowej.
VIII Międzynarodowy Festiwal „Gaude Cantem" odbędzie się w dniach 18-21 października 2012 r.
· 18-20 października 2012 roku – warsztaty chóralne
· 19-21 października 2012 roku – konkurs
· 19-21 października 2012 roku – koncerty festiwalowe
Warunki zgłoszenia:
1. W Festiwalu uczestniczyć mogą wyłącznie amatorskie zespoły chóralne, które zgłosiły swój udział na karcie
zgłoszenia. Do karty zgłoszenia należy dołączyć aktualne nagranie i zdjęcie zespołu.
2. Termin nadsyłania kart zgłoszeń upływa dnia 31 maja 2012 roku.
3. Kartę zgłoszenia należy przesłać obowiązkowo pocztą elektroniczną oraz tradycyjną.
Warunki uczestnictwa:
1. Chóry mogą uczestniczyć w warsztatach i/lub w konkursie oraz obowiązkowo w koncertach festiwalowych.
2. Zespoły mogą zadeklarować swój udział tylko w koncertach festiwalowych.
3. O zakwalifikowaniu chóru do udziału w Festiwalu decyduje Rada Artystyczna Festiwalu na podstawie karty
zgłoszenia i nagrań przesłanych pocztą elektroniczną lub na CD/DVD co najmniej dwóch utworów
w wykonaniu chóru (nie starszych niż dwa lata).
4. Lista chórów zakwalifikowanych do Festiwalu (warsztaty, konkurs i koncerty festiwalowe) będzie ogłoszona na
stronie internetowej Festiwalu do dnia 15 czerwca 2012 roku, www.gaudecantem.pl
5. Każdy zespół zakwalifikowany do udziału w warsztatach zobowiązany jest do przygotowania (rozczytania
w stopniu bardzo dobrym) utworów warsztatowych.
6. Chór zakwalifikowany do konkursu zobowiązany jest do przesłania kompletu partytur utworów konkursowych
do 30 czerwca 2012 roku; partytury nie będą zwracane.
7. Opłaty akredytacyjne:
· Chóry zakwalifikowane do całości Festiwalu - 600 PLN.
· Chóry zakwalifikowane do warsztatów i koncertów festiwalowych - 400 PLN
· Chóry zakwalifikowane do konkursu i koncertów festiwalowych - 400 PLN
· Chóry zakwalifikowane do koncertów festiwalowych - 200 PLN.
Wpłaty należy dokonać na konto organizatorów do 30 czerwca 2012 roku (data wpływu na konto).
W przypadku późniejszej rezygnacji chóru z udziału w konkursie opłata nie będzie zwracana.
8. Zespoły zrzeszone w bielskim oddziale Polskiego Związku Chórów i Orkiestr i biorące udział tylko
w koncertach festiwalowych zwolnione są z opłaty akredytacyjnej.
9. Chóry uczestniczące w Festiwalu zobowiązane są do udziału we wszystkich koncertach festiwalowych –
przygotowują 20 minutowy repertuar sakralny (koncert w kościele) lub dowolny (koncert w domu kultury).
O miejscu i czasie tych koncertów decydują organizatorzy.
10.W celu sprawnego przemieszczania się na koncerty chóry muszą dysponować własnym transportem lub
18-21 października 2012
ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 822 05 93
www.gaudecantem.pl, e-mail: gaudecantem@gmail.com
transportem wynajętym przez organizatorów na koszt zespołu.
Warsztaty
· wykłady,
· zbiorowa emisja głosu,
· praca nad utworami warsztatowymi,
· koncert z orkiestrą symfoniczną inaugurujący VIII Międzynarodowy Festiwal Chórów „Gaude Cantem”
na którym wykonane zostaną utwory warsztatowe.
Utwory warsztatowe:
· Joseph Haydn – Missa Sancti Nicolai
· Jan Sebastian Bach – Jesus bleibet meine Freude chorał z kantaty 147
· Wolfgang Amadeus Mozart – Ave verum
· Mirosław Gałęski – Hymn III Tysiąclecia
· Georg Friedrich Händel – Alleluja z oratorium „Mesjasz”
Wykładowcami będą profesorowie Akademii Muzycznych i wybitni dyrygenci.
Zasady konkursu:
1. Ubiegłoroczny laureat Grand Prix nie może brać udziału w konkursie.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:
A – chóry dziecięce (do 16 lat),
B – chóry młodzieżowe (do 21 lat)
C – chóry jednorodne,
D – chóry akademickie,
E – chóry kameralne (do 24 osób),
F – chóry mieszane,
2. Program konkursowy powinien zawierać utwory a cappella, stylistycznie zróżnicowane, w tym przynajmniej
jeden kompozytora z kraju, z którego pochodzi zespół.
3. Utwory zgłoszone do konkursu są programem obowiązującym i nie podlegają zmianom.
4. Czas występu (łącznie z wejściem i zejściem chóru) powinien wynosić od 12 do 15 min.
Nieprzestrzeganie określonego regulaminem czasu występu spowoduje dyskwalifikację zespołu.
5. O kolejności przesłuchań konkursowych decydują organizatorzy.
Regulamin Jury:
1.Skład międzynarodowego Jury będzie podany do wiadomości publicznej przed rozpoczęciem konkursu.
2.Jury konkursu oceniać będzie: intonację, interpretację, dobór repertuaru, stopień trudności utworów, walory
brzmieniowe i ogólny wyraz artystyczny.
3.Za cały program maksymalnie 100 punktów.
4. Oceny Jury są tajne.
5. Decyzje Jury są ostateczne
Nagrody:
Grand Prix – dla najlepszego zespołu biorącego udział w konkursie.
Złoty Dyplom – od 90 do 100 punktów.
Srebrny Dyplom – od 75 do 89 punktów.
Brązowy Dyplom – od 60 do 74 punktów.
Zdobywca Grand Prix oraz zwycięzcy w poszczególnych kategoriach uhonorowani Złotymi Dyplomami otrzymują
nagrody pieniężne.
Wyróżnienia i nagrody pieniężne:
· dla najlepszego chóru zagranicznego,
· dla najlepszego chóru polskiego,
· dla najlepszego chóru dziecięcego,
· dla najlepszego chóru młodzieżowego lub akademickiego,
· za najciekawszą interpretację utworu o charakterze sakralnym,
· za najciekawszą interpretację utworu kompozytora współczesnego,
· dla najlepszego dyrygenta konkursu.
Przewidywana pula nagród wynosi 30.000 PLN.
Jury może przyznać inne nagrody nieregulaminowe.
Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Jury ma prawo innego, niż przewiduje regulamin, podziału nagród.
Ramowy program Festiwalu:
18 października (czwartek)
Zajęcia warsztatowe
19 października (piątek)
Zajęcia warsztatowe
Koncert inauguracyjny VIII Międzynarodowego Festiwalu Chórów „Gaude Cantem”
20 października (sobota)
Przesłuchania konkursowe
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia, Bielsko-Biała ul. Wyspiańskiego 5a
Koncerty festiwalowe w kościołach i Domach Kultury.
Wieczorny Koncert na Starym Rynku
21 października (niedziela)
Możliwość uczestniczenia w niedzielnych nabożeństwach i ubogacenie swoim śpiewem liturgii.
Ogłoszenie wyników konkursu i koncert laureatów.
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia, Bielsko-Biała ul. Wyspiańskiego 5a
Organizatorzy zapewniają:
1. Dyplom uczestnictwa dla każdego zespołu biorącego udział w Festiwalu.
2. Obiad dla zespołów uczestniczących w warsztatach i konkursie w dniu 20 października 2012 r.
3. Płytę CD z nagraniem prezentacji konkursowych.
4. Opiekuna dla każdego zespołu podczas trwania Festiwalu.
Organizatorzy nie zapewniają:
1. Zwrotu kosztów podróży.
2. Pokrycia kosztów zakwaterowania i pozostałych posiłków.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nielegalne wykonywanie muzyki (prawa autorskie) i związane
z tym działania prawne.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dysponowania materiałem audiowizualnym nagranym podczas
Festiwalu.
W dotychczasowych edycjach Festiwalu uczestniczyło ponad 100 chórów z Niemiec, Rosji, Węgier, Słowacji,
Czech, Łotwy, Włoch, Słowenii, Ukrainy i Polski.
Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Bielsko-Biała
Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej
ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 822 05 93, tel./faks 33 812 33 33
e-mail: gaudecantem@gmail.com
www.gaudecantem.pl
Nr konta: IBAN: PL 53 1030 0019 0109 8530 0

