Regulamin Przeglądu Chóralnej Pieśni Patriotyczno –
Religijnej „Dla Niepodległej”

1. Celem Festiwalu jest:
- uczczenie obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
- popularyzacja pieśni patriotycznych,
- promowanie śpiewu chóralnego.
2. Organizatorem Festiwalu jest Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętego Mateusza w Ligowie.
3. Do udziału w Festiwalu zaproszone są chóry parafialne z terenu diecezji płockiej.
4. Festiwal odbędzie się w sobotę 22 września 2018 r. w kościele pod wezwaniem Zwiastowania NMP
w Ligowie. Rozpoczęcie nastąpi o godzinie 9.00. Rejestracja chórów od godz. 8.30.
5. Festiwal ma charakter konkursowy. Występy będą oceniane przez Komisję Konkursową, powołaną
przez Organizatora w dwóch kategoriach


Chóry kameralne – do 20 osób

 Chóry duże – powyżej 20 osób
6. Zadaniem każdego chóru będzie wykonanie dwóch pieśni o tematyce patriotycznej oraz jednej pieśni
kościelnej o podniosłym, hymnicznym charakterze.
7. Każda z pieśni powinna być wykonana w układzie polifonicznym (minimum na 2 głosy).
8. Czas występu każdego chóru wynosi maksymalnie 15 minut.
9. Prosimy nie wybierać do występu pieśni „Boże, coś Polskę”. Ta pieśń zostanie wykonana przez wszystkie
chóry na zakończenie Festiwalu.
10. Organizator zapewnia instrument klawiszowy do akompaniowania w tym organy piszczałkowe.
11. Organizator zapewnia dodatkowe pomieszczenie, w którym chór będzie mógł się przygotować
do występu. Poza tym zapewniony jest także posiłek.
12. Komisja, oceniając występ każdego chóru, będzie brała pod uwagę:


dobór repertuaru do charakteru Festiwalu,



zgodność z Regulaminem,

 ogólny wyraz artystyczny (umiejętność śpiewu chóralnego, dykcja, ogólna prezentacja chóru, strój).
13. W związku z charakterem konkursowym Festiwalu, Komisja konkursowa przyzna I, II i III miejsca
oraz wyróżnienie w każdej kategorii. Zwycięzcy otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatora.
14. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie chóru do udziału w Festiwalu poprzez wypełnienie karty
zgłoszeniowej, dostępnej wraz z niniejszym regulaminem. W karcie zgłoszenia oprócz podstawowych
danych, należy podać krótką notkę historyczną o chórze. Pozwoli to na przedstawienie danego chóru
przed występem.
15. Ilość uczestniczących chórów w Festiwalu jest ograniczona do 10 w każdej kategorii.
O zakwalifikowaniu do udziału, decyduje kolejność zgłoszeń.
16. Kartę zgłoszenia prosimy wysłać na adres Organizatora lub na mail: krzemyk-si@o2.pl.
Zgłoszenia przyjmujemy do 31 sierpnia 2018 r.
17. Podczas występów chóry będą fotografowane lub filmowane dla celów medialnych.
Uczestnicy wyrażają zgodę na upowszechnienie swoich danych osobowych i wizerunku w celach promocji
Festiwalu i informacji o tym wydarzeniu.
18. Każdy chór, występując w Festiwalu jednocześnie akceptuje niniejszy Regulamin Festiwalu.
UWAGA!!! Karta zgłoszenia w wersji elektronicznej do pobrania na stronie Parafii – www.parafialigowo.pl

