REGULAMIN POWIATOWEGO PRZEGLĄDU PIEŚNI I PIOSENKI
LEGIONOWEJ I POWSTAOCZEJ
POD PATRONATEM STAROSTY SZCZYCIEOSKIEGO
W RAMACH PROJEKTU „NIEPODLEGŁA ŁĄCZY”
ORGANIZATOR:
Zespół Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie
TERMIN:
11 października 2018 r., godz. 10, Aula ZS nr 2, ul. Polska 18
CELE:






popularyzacja piosenek i pieśni legionowych czasów I wojny światowej oraz pieśni
towarzyszących powstaocom zrywów niepodległościowych XIX wieku;
integracja
młodzieży powiatu
szczycieoskiego
szkół
gimnazjalnych
i
ponadgimnazjalnych w Roku Niepodległej;
rozwijanie pasji wokalnych uczniów inspirowanych historią, promocja młodych
talentów;
pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego kraju i regionu;
promowanie postaw patriotycznych w niekonwencjonalnej pozalekcyjnej formule.

ZASADY I PRZEBIEG PRZEGLĄDU:
 w Przeglądzie mogą uczestniczyd soliści oraz zespoły wokalno-instrumentalne ze szkół
ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych powiatu szczycieoskiego;
 szkoła może zgłosid dowolną liczbę solistów i/lub zespołów wokalnoinstrumentalnych;
 prezentowane utwory powinny obejmowad tematykę legionową i/lub powstaoczą
(pieśni o legionach, pieśni legionistów, pieśni z czasów powstania listopadowego czy
styczniowego);
 uczestnicy mogą zaprezentowad jeden lub dwa utwory (np. jeden legionowy i jeden
powstaoczy), wykonanie całości nie powinno przekroczyd 10 minut;
 utwory mogą byd wykonywane a`capella, przy akompaniamencie lub z podkładem
muzycznym, tradycyjnie lub według własnej aranżacji;
 uczestnicy zgłaszają się do udziału w Przeglądzie
poprzez przesłanie Karty
zgłoszeniowej (w załączeniu) na adres Organizatora drogą mailową lub tradycyjną w
terminie do 30 kwietnia 2018 r.;
 organizator powoła Komisję Konkursową, czuwającą nad przebiegiem wydarzenia,
która będzie zwracała uwagę na:

o interpretację i innowacje artystyczne, przekazanie tekstu, własne aranżacje,
zastosowanie różnych form muzycznych, utwory autorskie – 0 – 10 pkt;
o umiejętnośd dostosowania się do muzyki akompaniamentu – intonacja,
dynamika, poczucie rytmu – 0 – 5 pkt;
o ogólne wrażenie artystyczne – wrażliwośd artystyczna, kultura sceniczna,
osobowośd sceniczna – 0 – 5 pkt
o walory głosowe, muzykalnośd – 0 – 5 pkt
 Komisji przysługuje prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz prawo
rozstrzygania spraw, które nie zostały w nim uregulowane;
 zwycięzcy zostaną uhonorowani nagrodami ufundowanymi przez Starostę Powiatu
Szczycieoskiego oraz Dyrektora Zespołu Szkół nr 2, a wszyscy uczestnicy otrzymają
okolicznościowe dyplomy i upominki.

KONTAKT:
Zespół Szkół nr 2, telefon 89 624 28 24, e-mail: zs2.niepodleglalaczy@onet.pl
Nauczyciel: Ewa Wilk-Stypik

