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31. PRZEGLĄD
DZIECIĘCYCH ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH
WISŁA 2018

Miejsce imprezy: Amfiteatr im. Stanisława Hadyny w Wiśle

Termin imprezy: 2-3 czerwca 2018 r.

Organizatorzy:
Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Wiślańskie Centrum Kultury

REGULAMIN PRZEGLĄDU

I. Cele przeglądu:
- prezentacja dorobku artystycznego dziecięcych zespołów folklorystycznych
  działających na terenie województwa śląskiego i części małopolskiego (pasmo Babiej Góry),
- stwarzanie możliwości artystycznej konfrontacji i wymiany doświadczeń,
- upowszechnianie najcenniejszych tradycji folkloru dziecięcego poszczególnych regionów
  województwa śląskiego i części małopolskiego,
- popularyzowanie ludowych zabaw i gier dziecięcych,
- rozwijanie artystycznej wrażliwości dzieci i młodzieży oraz zainteresowanie ich   tradycyjnym
   muzykowaniem, śpiewem, zabawami i tańcem ludowym.

II. Warunki uczestnictwa:
1. W przeglądzie mogą uczestniczyć dziecięce (uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów) zespoły przedstawiające w formie tradycyjnej lub artystycznie opracowanej folklor własnego regionu.

2. Zespoły biorące udział w przeglądzie zobowiązane są do zaprezentowania programu trwającego do 20 minut, opartego na folklorze rodzimego regionu. Program nie powinien składać się wyłącznie z tańców, śpiewu i muzyki. Powinien być urozmaicony scenkami obyczajowymi, grami i zabawami dziecięcymi. O ile program tego wymaga, dopuszczalny jest minimalny udział osób dorosłych.

3. Zespół powinien wystąpić z własną kapelą, grającą na tradycyjnych instrumentach ludowych. Wyklucza się playback i półplayback.

4. Zespoły, które uczestniczyły w ubiegłorocznym przeglądzie, w roku obecnym zobowiązane są do przygotowania nowego programu.

5. Ilość członków zespołu wraz z kapelą oraz opiekunami nie może przekroczyć 40 osób.

6. Kartę zgłoszenia, po dokładnym wypełnieniu i potwierdzeniu pieczątką i podpisem dyrektora placówki delegującej, należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 18 maja 2018 r. na adres Regionalnego Ośrodka Kultury (ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała). Zgłoszenie można również przesłać e-mailem na adres: rok@rok.bielsko.pl
Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

UWAGA! W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, organizatorzy nie przewidują odrębnego konkursu kapel dziecięcych. Zainteresowane kapele są proszone o udział w organizowanym przez ROK w Bielsku-Białej Konkursie Gry na Unikatowych Instrumentach Ludowych (listopad br.).

III. Zasady ogólne:
1. W razie dużej liczby zgłoszeń o kwalifikacji zespołu decydują organizatorzy, biorąc pod uwagę przede wszystkim dotychczasowy dorobek zespołu oraz kolejność zgłoszeń. W celu podjęcia decyzji  o kwalifikacji do przeglądu organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego obejrzenia programu zgłoszonego do konkursu.

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w przeglądzie zespół zobowiązany jest zawiadomić o tym Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej najpóźniej 3 dni przed występem.

3. Zespół zgłasza się w dniu przeglądu do biura organizacyjnego, które mieścić się będzie w amfiteatrze w  Wiśle. Organizatorzy proszą o dostarczenie do biura organizacyjnego imiennego wykazu członków zespołu, opiekunów i kierowcy.

4. W dniu koncertu zespoły mają możliwość uczestniczenia w próbach sytuacyjnych. Godziny prób zostaną podane na potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

5. Organizatorzy zapewniają uczestnikom poczęstunek i napoje.

6. Koszty transportu pokrywają instytucje delegujące.

7. Podobnie jak w latach poprzednich pierwszy i drugi dzień przeglądu rozpocznie się od korowodu zespołów, który przejdzie ulicami Wisły. Planujemy również, aby na niewielkiej scenie usytuowanej na placu Hoffa każdy zespół dokonał krótkiej prezentacji. Korowód oraz prezentacje odbędą się w czasie pomiędzy zakończeniem prób a rozpoczęciem konkursowych występów. Prosimy, aby każdy zespół przyjechał z TABLICĄ IDENTYFIKACYJNĄ z wypisaną nazwą zespołu.

IV. Kryteria oceny i nagrody:
1. Zespoły oceniać będzie komisja artystyczna, w której skład wchodzą specjaliści z zakresu muzyki, etnografii i choreografii.

2. Ocenie podlegać będą:
- wybór tematu widowiska oraz dostosowanie jego prezentacji do wieku wykonawców,
- zgodność tańców, śpiewu, muzyki i instrumentów z tradycjami regionu oraz możliwościami    
   wykonawczymi dzieci,
- strój i ubiór ludowy, rekwizyty i ich odpowiednie wykorzystanie,
- gwara,
- wykorzystanie charakterystycznych dla danego regionu zabaw i gier dziecięcych,
- kompozycja programu i ogólny wyraz artystyczny.

3. Przyznane zostaną nagrody pieniężne. Pula nagród wynosi minimum 10.000 zł. Komisja artystyczna przyzna nagrody za poszczególne elementy programu (wartość etnograficzna, taniec, śpiew, strój, muzyka…).
Komisja ma również do dyspozycji nagrody specjalne:
- dla najlepszego zespołu debiutującego w przeglądzie,
- dla najlepszego zespołu prezentującego folklor nie z terenów górskich.
Podsumowaniem pracy komisji będzie końcowy komunikat, zawierający m.in. ogólną analizę
zaprezentowanych programów.

4. Spośród laureatów przeglądu Regionalny Ośrodek Kultury będzie typował zespół do uczestnictwa w Karpackim Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce-Zdroju.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Dodatkowe informacje na temat imprezy pod tel. 33-822-05-93, 812-69-08. Regulamin oraz karty zgłoszeń są dostępne pod adresami: www.rok.bielsko.pl (zakładka Imprezy) oraz www.silesiakultura.pl (zakładka Regulaminy).

KARTA ZGŁOSZENIA ZESPOŁU

31. Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Wisła 2018


1. Pełna nazwa zespołu ………………………………………………………………………………………………………………………………………...

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

2. Adres siedziby zespołu ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

3. Nazwa i adres instytucji patronującej ……………………………………………………………………………………………………………….

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

4. Kierownik zespołu (adres, tel., e-mail)……………………………………………………………………………………………………………..

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

5. Kierownik artystyczny (adres, tel., e-mail) ……………………………………………………………………………………………………….

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

6. Ilość osób (wraz z opiekunami i kierowcą)………………………………………………………………………………………………………..

7. Czas trwania programu.............................

8. Czy zespół weźmie udział w próbach ?.......................

9. Czy grupa weźmie udział w korowodzie zespołów?..............................................................................................

10. Informacja o programie przygotowanym na przegląd ……………………………………………………………………………………..

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

11. Informacja o zespole - osiągnięcia, zdobyte nagrody………………………………………………………………………………………..

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

12. Uwagi dla organizatorów (ewentualny wybór dogodnego dnia występu i godziny……………………………………………

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

13. Numer konta bankowego, na który będzie mogła  zostać przelana kwota potencjalnej nagrody

.....................................................................................................................................................................................

14. Nazwa i adres właściciela konta (instytucji  lub stowarzyszenia, przy którym działa zespół lub ewentualnie kierownika zespołu)

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................










................................................................				……………..................................................
   Podpis dyrektora placówki delegującej				         Data i podpis kierownika zespołu











Osoby wymienione w karcie zgłoszenia wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z konkursem. Administratorem tych danych jest Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej. Zgoda wymienionych osób na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, zostały one poinformowane o przysługującym im prawie dostępu do danych i ich poprawienia.


