Powiatowy Przegląd Młodych Talentów mikroFONIA

2020

REGULAMIN
1. ORGANIZATORZY
Starostwo Powiatowe w Obornikach, Obornicki Ośrodek Kultury, Rogozińskie Centrum Kultury,
Gminny Ośrodek Kultury w Ryczywole
2. CELE i ZAŁOŻENIA
• rozbudzenie i rozwijanie aktywności muzycznej dzieci i młodzieży;
• odkrywanie młodych talentów;
• promowanie i popularyzacja piosenki polskiej.
3. ZASADY UCZESTNICTWA
• Uczestnicy występują w dwóch kategoriach:
• wokaliści i zespoły wokalne;
• instrumentaliści ;
• obowiązuje podział na grupy wiekowe:
• grupa 1 – uczniowie szkół podstawowych – klasy od 1 do 3
• grupa 2 – uczniowie szkół podstawowych – klasy od 4 do 6
• grupa 3 – uczniowie szkół podstawowych – klasy 7 - 8
• grupa 4 – uczniowie szkół ponadpodstawowych
• grupa OPEN - dorośli oraz uczniowie państwowych szkół muzycznych I i II stopnia
• Wokaliści przygotowują do przeglądu jedną piosenkę w języku polskim, dostosowaną do
wieku i możliwości wykonawczych, z podkładem muzycznym (na płycie CD lub pendrivie
w formacie audio lub mp3) albo z akompaniamentem.
• Instrumentaliści (podzieleni wg rodzaju instrumentu: fortepian, keyboard, gitara, instrumenty
dęte /nie dot. fletów prostych / inne) wykonują jeden utwór muzyczny (dopuszcza się
możliwość akompaniamentu lub podkładu na CD w formacie audio lub mp3)
4. KRYTERIA OCENY
Przy ocenie uczestników przeglądu na wszystkich poziomach Jury bierze pod uwagę:
• dobór repertuaru
• interpretację utworu
• warsztat wykonawczy
• ogólny wyraz artystyczny
Do eliminacji powiatowych kwalifikuje się zdobywców pierwszych 3 miejsc w eliminacjach
gminnych w poszczególnych kategoriach. W uzasadnionych przypadkach Jury może
zakwalifikować do finału powiatowego jednego dodatkowego uczestnika w każdej kategorii.

5. ORGANIZACJA PRZEGLĄDU
• ETAP I – ma charakter eliminacji gminnych (Ryczywół, Rogoźno, Oborniki) :
Przesłuchania odbywają się w następujących terminach
Oborniki (OOK):
10.03 wokaliści
11.03 instrumentaliści
Ryczywół (GOK):
04.03 wokaliści i instrumentaliści
Rogoźno (RCK):
12.03 wokaliści
13.03 instrumentaliści
•

ETAP II - finał powiatowy odbędzie się w Obornickim Ośrodku Kultury w dn.17.04 od godz.
9.00. Wyniki ogłoszone zostaną w trakcie koncertu finałowego z udziałem gwiazdy festiwalu
w dniu 17.04 o godz.18.00.

6. ZGŁOSZENIA DO PRZEGLĄDU
• Uczestników zgłaszają do konkursu ich macierzyste szkoły (w kategorii OPEN uczestnicy
zgłaszają się sami) . Do eliminacji gminnych w jednej kategorii wiekowej szkoła może zgłosić
maksymalnie 5 podmiotów (wykonawca lub zespół).
Szkoły mogą zorganizować preeliminacje wyłaniające uczestników eliminacji gminnych).
Zgłoszenia do eliminacji gminnych należy przesyłać do 01 marca 2020 roku na adresy
gminnych instytucji kultury:
- Gmina Oborniki
OBORNICKI OŚRODEK KULTURY
ul. Armii Poznań 18, 64-600 Oborniki
tel. 61 29 61 424 / e-mail: ook@oborniki.pl

- Gmina Rogożno
ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY
ul. Wojska Polskiego 4, 64-610 Rogożno
tel. 789 356 680 / e-mail: kultura.rck@gmail.com

- Gmina Ryczywół:
GMINNY OŚRODEK KULTURY
ul. Nowa 2, 64-630 Ryczywół
tel. 67 28 37 112 / e-mail: gok-ryczywol@wp.pl

7. JURY PRZEGLĄDU
Uczestników przeglądu oceniają profesjonalni artyści.
8. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Pula nagród dla laureatów finału powiatowego wynosi powyżej 3 000 zł. W ramach tegorocznej edycji
przyznana zostanie nagroda Grand Prix dla najciekawszej osobowości muzycznej przeglądu.
Ponadto w poszczególnych kategoriach wiekowych przyznane zostaną pierwsze, drugie i trzecie
miejsca. Nie przewiduje się przyznania wyróżnień.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie.
Z A P R A S Z A M Y!

