ETAP I - POWIAT ŚWIEBODZIŃSKI
29 MAJA 2021

CELE:

§ promocja twórczości wokalnej dzieci i młodzieży,
§ integracja środowiska wykonawców, instruktorów i organizatorów,
§ upowszechnianie wartościowej twórczości muzycznej,
§ doskonalenie warsztatu wykonawczego, wymiana doświadczeń

metodycznych.

UCZESTNICY
KONKURSU:

§ Uczniowie szkół podstawowych.
§ Podopieczni domów kultury, gminnych i miejskich ośrodków kultury.
§ Osoby indywidualne - za zgodą rodziców / opiekunów prawnych.

GRUPY
WIEKOWE:

KATEGORIE
WYKONAWCZE:

WARUNKI
UCZESTNICTWA:

§ Wykonawca LKA - Piosenka prezentuje jedną dowolną piosenkę

w języku polskim z podkładem (*mp3, *wav) na pendrive lub przy
akompaniamencie własnej gitary akustycznej lub innego
instrumentu akustycznego.
§ Dopuszcza się możliwość prezentacji twórczości własnej.
§ Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
§ prezentacja przygotowana przez zespół wokalny w różnym wieku

wykonawców, bierze udział w kategorii wiekowej, z której jest
większość osób w zespole.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać w nieprzekraczalnym
terminie do 24 maja 2021r. poprzez formularz on-line.

ZASADY
ZGŁOSZENIA:

§ Zgłoszenia należy dokonać on-line na stronie internetowej

www.ckib.com.pl, poprzez formularz umieszczony w zakładce LKA
§ 29 maja 2021r., od godz. 11.00 w Sali wielofunkcyjnej CKiB

(ul.Herbowa 30, 66-225 Szczaniec - przy Urzędzie Gminy) otwarty
będzie punkt rejestracyjny, gdzie każdy uczestnik, wraz ze swoim
opiekunem, musi się zgłosić w celu potwierdzenia danych.

PRZEBIEG
PRZEGLĄDU:

§ Od godz. 11.30 (29 maja 2021r.) Rada artystyczna rozpocznie

przesłuchania.
§ Kolejność prezentowania się uczestników Przeglądu uzależniona

będzie od kolejności zgłoszenia do punktu rejestracyjnego.
§ Wyniki zostaną ogłoszone na stronie www.ckib.com.pl, w zakładce

LKA, najpóźniej do godz. 20.00, tego samego dnia.

KRYTERIA
OCENY:

§ Dobór repertuaru.
§ Interpretacja utworu.
§ Warsztat wokalny.
§ Ogólny wyraz artystyczny.

LUBUSKIE KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE - PIOSENKA
ETAP I - POWIAT
ORGANIZATOR: § Centrum Kultury i Biblioteki
w Szczańcu
NOMINACJE:

§ Rada artystyczna gminnych

NAGRODY:

§ FINALIŚCI:

przeglądów piosenki nominuje
do LKA - Piosenka Powiat
do 3 uczestników łącznie.
Organizator zaleca nominować
po jednym wykonawcy z każdej
kategorii wiekowej.
- Nominacja do Finału
Wojewódzkiego LKA Piosenka.
- Cosik uznania
- Wejście do mini studia nagrań
- Dyplom
§ WYRÓŻNIENI:
- Dyplom
- Wejście do mini studia nagrań
- Cosik
§ UCZESTNICY:
- Cosik

ETAPY II - WOJEWÓDZTWO
§ Zielonogórski Ośrodek Kultury

§ Do finału kwalifikują się wykonawcy

nominowani przez Radę
artystyczną podczas przeglądów
Etapu I.

§ Zaproszenie zwycięzców

i wyróżnionych wokalistów
na warsztaty wokalne.
§ Zaproszenie wybranych wokalistów

do Koncertu Galowego podczas
Dni Zielonej Góry - Winobranie 2021.
W Koncercie Galowym wykonawcy
zaśpiewają przy akompaniamencie
zespołu instrumentalnego.
§ Nominacje do udziału w

Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej
FUMA 2022.

NA KONIEC:

§ Regulamin i karta zgłoszenia - dostępne na stronie internetowej
§
§
§

§
§

§

www.ckib.com.pl, w zakładce LKA
Zapytania dotyczące konfrontacji prosimy kierować na adres:
sekretariat.ckib.szczaniec@gmail.com
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość
informacji podanych w procesie rekrutacji.
Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminów
organizacyjnych instytucji realizujących przeglądy, przepisów
bezpieczeństwa, higieny pracy, obostrzeń związanych ze stanem
epidemiologicznym.
Za uczestnika przeglądów odpowiedzialność ponosi bezpośredni
opiekun.
Uczestnicy Etapu I - Powiat Świebodziński oraz ich opiekunowie i
instruktorzy przyjeżdżają na własny koszt lub na koszt
organizatora gminnych przeglądów piosenki.
Wszelkie decyzje Rady Artystycznej są ostateczne.

LUBUSKIE KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE - PIOSENKA
29 MAJA 2021, GODZ. 11.30
(ZGŁOSZENIA ELEKTRONICZNE DO 24 MAJA 2021)

CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI W SZCZAŃCU
SALA WIELOFUNKCYJNA (PRZY URZĘDZIE GMINY)
UL.HERBOWA 30
66-225 SZCZANIEC

DO ZOBACZENIA!

