REGULAMIN
Festiwal Muzyki Ludowej Ziemi Kieleckiej

Organizator:
Koło Gospodyń Wiejskich w Strawczynku - projekt finansowany przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie
w ramach programu EtnoPolska 2021

Uczestnicy:
− Kapele ludowe
− Soliści śpiewacy (wymagany śpiew a capella)
− Regionalne zespoły taneczne i śpiewacze

Współorganizatorzy:
Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynku
Ochotnicza Straż Pożarna w Strawczynku

Warunki dodatkowe:
Dzieci i młodzież do 18 r. życia występują w ramach kategorii dla szkól gminy Strawczyn;
Zespoły mogą wystąpić tylko w jednej kategorii;
Z zespołu śpiewaczego lub tanecznego w kategorii „solista” może wystąpić tylko jedna osoba;
Uczestnicy prezentują 2 utwory. Łączny czas występu nie
może przekroczyć 10 minut.

Patroni i ambasadorzy:
Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego pani
Renata Janik
Wójt Gminy Strawczyn Tadeusz Tkaczyk
TVP3 Kielce
Radio Kielce
Folk Radio
Echo Dnia
Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach
Cele Festiwalu:
• Ocena i dokumentacja folkloru kieleckiego
• Popularyzacja muzykowania, śpiewu i tańca ludowego
• Artystyczna konfrontacja zespołów folklorystycznych,
solistów i kapel
• Promocja i kultywowanie kultury ludowej
Miejsce i termin:
29 sierpnia 2021r (niedziela) – teren Samorządowego
Centrum Kultury i Sportu w Strawczynku, gmina Strawczyn od godz. 10:00
Warunki uczestnictwa w Festiwalu:
Kompletne zgłoszenia należy przesyłać do 4 lipca 2021r
do godz.15.00 do Koła Gospodyń Wiejskich w Strawczynku adres do korespondencji: ul. Cicha 4, 26-067 Strawczynek lub na adres mailowy kgwstrawczynek@wp.pl
tel. 781019207
Zgłoszenia przesłane po wskazanym terminie nie będą
brane pod uwagę.
Zgłoszenia powinny zawierać:
1) wypełnioną Kartę zgłoszeniową zawierającą wszystkie
wskazane dane,
2) zdjęcie wykonawcy/ów w formacie jpg,
3) tytuły, tekst i zapis nutowy melodii 2 prezentowanych
utworów.
Zgłoszenia niekompletne nie będą brane pod uwagę.

Gmina
Strawczyn

Andrzej
Bętkowski

Kryteria oceniania i nagradzania:
Zespoły oceniane są w dwóch podstawowych kategoriach: zespoły autentyczne i zespoły w opracowaniu
artystycznym.
Oceny prezentacji konkursowych dokona Jury powołane przez organizatorów, biorąc pod uwagę:
- Dobór repertuaru (autentyzm i zgodność z regionem);
- Poziom artystyczny prezentacji;
- Użycie gwary;
- Stroje ludowe;
- Ogólny wyraz artystyczny.
Werdykt Jury jest ostateczny i niepodważalny.
Informacje dodatkowe:
Zespoły rywalizują o nagrody pieniężne i rzeczowe ufundowane przez organizatorów, patronów i sponsorów.
Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.
Organizatorzy zapewniają poczęstunek regionalny.
Zgłoszenie do Festiwalu jest jednoznaczne z akceptacją
regulaminu.

