Regulamin Konkursu
„Powstańcze Śpiewanie”
Przesłuchania: 10-11.06.2019r
W Konkursie mogą wziąć udział wykonawcy – amatorzy, którzy zaprezentują w czasie przesłuchań
konkursowych autorskie opracowania 2 śląskich pieśni powstańczych.
Organizator Konkursu:
Urząd Miasta w Mysłowicach.
Przesłuchania odbędą się 10-11.06.2019 r. w siedzibie Mysłowickiego Ośrodka Kultury
w Mysłowicach przy ul. Grunwaldzka 7. Rozpoczęcie przesłuchań: od godz. 10:00.
Partnerzy Konkursu:
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia,
Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.
Cele Konkursu:
1. Popularyzacja śląskich pieśni powstańczych.
2. Upowszechnianie wiedzy na temat powstań śląskich.
3. Wyłonienie najlepszych wykonawców i najciekawszych aranżacji śląskich pieśni powstańczych.
4. Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
5. Stworzenie szansy prezentacji scenicznej uczestnikom Konkursu.
6. Wymiana doświadczeń.
7. Promocja wyróżniających się wykonawców.
8. Integracja międzypokoleniowa.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
- W konkursie mogą wziąć udział wykonawcy - amatorzy, soliści i zespoły.
- Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe: do 16 lat i od 16 lat.
- Wszyscy uczestnicy prezentują dwie śląskie pieśni powstańcze.
- Kartę zgłoszeniową należy przesłać/dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 5.06.2019 r. na
adres: Mysłowicki Ośrodek Kultury, ul. Grunwaldzka 7 (sekretariat, pok. 207), 41-400 Mysłowice,
fax: (+48) 32 222 25 65 lub na adres mailowy: sekretariat@m-ok.pl z dopiskiem "Powstańcze
śpiewanie".
- O godzinie występów powiadomimy telefonicznie/mailowo.
- Koordynatorzy: Grzegorz Płonka, Joanna Ratajczak.
Organizatorzy powołują jury w składzie: Janina Dygacz, Grzegorz Płonka, Wojciech "Lala"
Kuderski, które będzie oceniało muzykalność, interpretację, technikę wykonania, dobór repertuaru
oraz ogólne wrażenie artystyczne.
Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. Werdykt jury jest ostateczny.
Uczestnicy Konkursu mogą do opracowania wybrać pieśni powstańcze z udostępnionego na stronie
internetowej zbioru www.m-ok.pl pieśni pochodzącego ze śpiewnika "Pieśni powstańcze. Wybór
źródeł i opracowanie Adolf Dygacz".

Organizatorzy zachęcają uczestników do wybierania w pierwszej kolejności pieśni szerzej
nieznanych.
Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie oraz ogłoszeni na stronie organizatora.
Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca, w każdej z kategorii wiekowych, jest udział w uroczystym
koncercie pn. Zaczęło się w Mysłowicach, upamiętniającym 100 - lecie 1 Powstania Śląskiego , który
odbędzie się 14 sierpnia 2019 r. na terenie Kopalni Mysłowice. Ponadto laureaci od 1-3 miejsca
w każdej z kategorii, wezmą udział w nagraniu pamiątkowej płyty CD. Wydana płyta będzie
elementem działań promocyjnych wydarzenia pn. Zaczęło się w Mysłowicach.

