
 
  Festiwal Muzyczny Artystów Nieprofesjonalnych 

    „NA KLEPISKU”    
                                                                                                       

REGULAMIN   
                                                                                                 

KONKURSOWEGO  PRZEGLĄDU  ZESPOŁÓW  MUZYCZNYCH  
 
 
    ORGANIZATORZY :  
 
–  Śląskie Stowarzyszenie Miłośników  Folkloru w Katowicach  
–  Miejski Dom Kultury „Szopienice- Giszowiec” w  Katowicach 
 
TERMIN  IMPREZY :   
 
Impreza   odbędzie   się  w  dniu  23 czerwca  2019 r. na terenie  Ośrodka 
Rekreacyjnego „BOLINA” w Katowicach-Janowie przy ul. Leśnego Potoku 121 
 
CEL  IMPREZY : 
 
– Prezentacja i ochrona tradycji „podwórkowego” śpiewu i  muzykowania   
   z uwzględnieniem tradycyjnego repertuaru i sposobów wykonania. 
– Promocja muzycznej kultury regionalnej Górnego Śląska. 
– Konfrontacja dorobku artystycznego amatorskich zespołów muzycznych                                                      
   i muzyczno-wokalnych. 
– Promocja wychowawczych wartości zwyczajów i tradycji kultury regionalnej. 
– Wymiana  doświadczeń między zespołami muzycznymi w zakresie                                    
   metodycznej pracy z tego rodzaju grupami artystycznymi. 
 
UCZESTNICTWO : 
 
1. Do przeglądu zapraszamy wszelkiego rodzaju nieprofesjonalne                                         
    zespoły muzyczne i kapele o charakterze podwórkowym, ulicznym                                             
    i biesiadnym. 
2. Preferuje się udział zespołów wielopokoleniowych, gdzie starsi jako żywi  
    nosiciele tradycji w czasie wspólnej pracy przekazują ją następnym  
    pokoleniom.   
 
CZAS  PREZENTACJI:  
 
Czas prezentacji jednego zespołu nie może przekroczyć 20 minut przy czym  
minimum jeden z prezentowanych utworów musi dotyczyć tradycji życia  
codziennego z regionu Górnego Śląska. 



KRYTERIA  OCENY: /skala ocen od 0 do 6 pkt./ 
 
1. Charakter opracowań muzycznych. 
2. Charakter opracowań wokalnych. 
3. Skład instrumentalny zespołu w stosunku do prezentowanego repertuaru.   
4. Poziom techniczny wykonania. 
5. Dobór repertuaru w stosunku do poziomu wiekowego wykonawców.    
6. Ogólne wrażenie artystyczne prezentacji. 
 
NAGRODY:  
 
Prezentacje oceni Jury powołane przez Organizatora, 
Laureaci otrzymują nagrody  pieniężne. 
Wszystkie zespoły otrzymują pamiątkowe dyplomy uczestnictwa .                            
 
SPRAWY  ORGANIZACYJNE  :   
 
1. Kandydaci przysyłają kartę zgłoszenia wg. załączonego wzoru na adres:  
                                     
                                     Miejski  Dom  Kultury   
                                  „Szopienice – Giszowiec” 
                                   ul. Gen. Hallera  28                                                                                             
                                   40 – 321  KATOWICE     
      
                    lub na e-mail: plastyk@mdk.katowice.pl     
 
     w terminie do dnia 05 czerwca 2019 r. 
 
1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr  tel.:                                                                                                                 
 
    32/ 256 84 53  i  696 715 588 
 
2. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu.  
 
3. O godzinie przesłuchań zespoły zostaną poinformowane telefonicznie                                                                 
    po zamknięciu listy zgłoszeń.  
 
3. Interpretacja regulaminu konkursu należy do organizatorów. 


