Miejski Festiwal Młodych Talentów (Częstochowa)
1 czerwca 2015 r.
Regulamin Festiwalu
I. Organizator
Wydział Kultury Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy oraz Miejski Dom Kultury w
Częstochowie.
II. Cele Festiwalu
−

zwrócenie uwagi na utalentowane muzycznie, młode pokolenie częstochowian, w ich
różnych formach stylistycznych;

−

prezentacja wartościowych, różnorodnych form piosenki i gatunków muzycznych.;

−

inspiracja dzieci i młodzieży do poszukiwań artystycznych;

−

rozwijanie wrażliwości muzycznej;

III. Miejsce i termin festiwalu.
1. Festiwal (przesłuchania konkursowe i koncert finałowy) odbędzie się dnia 1 czerwca 2015
r. w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie ul. Łukasińskiego 68.
2. Przegląd Konkursowy składa się z III etapów:
I etap : 1 czerwca 2015 roku od godz. 9 – 11:00 krótkie próby uczestników (sprawdzenie
nośników cd i innych), (na godzinę 8 prosimy o przybycie zespołów muzycznych ze
swoim back linem).
II etap: 1 czerwca 2015 roku od godz. 11:00 do 15:00 Przegląd Konkursowy (scena sali
widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie) – wykonanie jednego utworu
muzycznego,
III etap – 1 czerwca ok. godz. 16:00 - wyznaczeni przez Jury uczestnicy – wykonanie
drugiego utworu muzycznego – ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w godzinach
wieczornych 1 czerwca czyli w dniu festiwalu.
IV. Warunki udziału
1. Miejski Festiwal Młodych Talentów w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie (sala
widowiskowa ul. Łukasińskiego) - ma formułę otwartego konkursu muzycznego
skierowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych oraz
uczelni wyższych. W festiwalu mogą wystąpić soliści, instrumentaliści a także zespoły
muzyczne. W przeglądzie może wziąć udział osoba, która uczy się w danej szkole na terenie
miasta Częstochowy. Osoby uczące się poza miastem nie mogą brać udziału w
przeglądzie.
2. W konkursie mogą uczestniczyć osoby od 7 do 24 roku życia, w przypadku osoby
niepełnoletniej,
pisemną zgodę na zgłoszeniu wyraża rodzic uczestnika (w karcie
zgłoszenia). Akompaniator
może
wykraczać
poza
opisane
ramy
wiekowe.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie 2 piosenek – czas wykonania jednej
piosenki nie powinien przekraczać 4 minut, uczestnik może wykonywać piosenkę
akompaniując samemu, korzystając z pomocy akompaniatora lub nagrania. Organizator
zapewnia aparaturę odtwarzającą , elektryczne piano i profesjonalne nagłośnienie (zespoły
same przywożą swój backline oraz instrumenty).
4. Wypełnione karty zgłoszenia, stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu
należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do Miejskiego Domu Kultury w dniu
festiwalu tj.1 czerwca 2015 roku na salę widowiskową, do godziny 10 tej rano.
Zgłoszenia złożone w innej formie niż określono w niniejszym punkcie nie zostaną
uwzględnione. Na jednym zgłoszeniu można zgłosić jednego uczestnika tj. solistę,
duet, zespół muzyczny, chór, instrumentalistę itp.
V. Kryteria oceny i nagrody
1. Jury oceniać będzie
i indywidualność artystyczną.

walory

głosowe,

własną

interpretację,

muzykalność

2. Organizatorzy przewidzieli po jednej nagrodzie w postaci statuetki oraz dyplomu w
czterech kategoriach wiekowych: I kat. - 7-11 lat, II kat. - 12-15 lat, III kat. - 16-19 lat, IV kat. 20 -24 lat.
Spośród czterech kategorii zostanie wybrana także I nagroda – Grand Prix – nagranie
profesjonalnego singla w studio nagrań przy Miejskim Domu Kultury, każdy uczestnik
festiwalu otrzyma także dyplom.
4. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
5. Werdykt jury jest ostateczny.
VI. Przepisy ogólne
1. Wykonawcy przyjeżdżają na własny koszt.
2. Wykonawcy za występ nie otrzymują honorarium.
3. Uczestnik Festiwalu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych
Festiwalu
informacji
osobowych
zawartych
w
karcie
zgłoszenia.
Uczestnicy konkursu oraz akompaniatorzy wyrażają zgodę na publikację wizerunku przez
organizatora.
4. Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
5. Organizatorzy festiwalu: Wydział Kultury Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy
oraz Miejski Dom Kultury w Częstochowie. Biuro Organizacyjne festiwalu Piotr Dziker
Chrząstek - poniedziałek, wtorek, środa w godz. 7:30 -15:30, tel.: 34 3707660; e-mail:
pchrzastek@czestochowa.um.gov.pl

W załączeniu karta zgłoszenia na przegląd.

I Miejski Festiwal Młodych Talentów – Częstochowa 2015
Karta zgłoszenia
1) Wykonawca
...................................................................................................................................................................
...........................................................................................
(imię i nazwisko solisty lub nazwa zespołu (ilość osób), duetu)
3) Szkoła (nazwa i adres)
.............................................................................................................................................................
4) Repertuar (dwa utwory)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................
(tytuł piosenki, autor tekstu, kompozytor)
5) Zapotrzebowanie techniczne
...................................................................................................................................................................
....................................................................
6) Opiekun
...................................................................................................................................................................
.........
(imię i nazwisko opiekuna , nazwa instytucji patronackiej, nr telefonu i dokładny adres do
korespondencji
...................................................................................................................................................................
.......................................
Uwaga! Osobą niepełnoletnim musi towarzyszyć opiekun, nauczyciel lub rodzic.
Prosimy o czytelne wypełnienie wszystkich pozycji karty zgłoszenia i przesłanie e mailem na adres:
kps@czestochowa.um.gov.pl
.......................................................
podpis opiekuna

Wypełnia rodzic w przypadku niepełnoletności uczestnika:

Ja..................................................................................................wyrażam zgodę na udział syna/córki w
pierwszej edycji Miejskiego Festiwalu Młodych Talentów, który odbędzie się w Miejskim Domu Kultury
w Częstochowie dn.01.06.2015 roku w godzinach od 10:00 do 20:00.
Z poważaniem
…................................................................

O kolejności występów decyduje kolejność zgłoszeń.

