REGULAMIN XIV PRZEGLĄDU PIOSENKI POETYCKIEJ
„WYŚPIEWAĆ POEZJĘ”
28-29 czerwca 2019 r.
I. ORGANIZATOR:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Głogowska 90; 67-240 Kotla, woj. dolnośląskie
II. CELE PRZEGLĄDU:





Popularyzacja twórczości Edwarda Stachury.
Promowanie polskiej piosenki poetyckiej, autorskiej o wysokich walorach artystycznych.
Inspiracja do poszukiwań artystycznych w dziedzinie polskiej poezji, muzyki i muzycznych
form scenicznych.
Aktywizacja społeczności lokalnej w zakresie rozwoju oraz popularyzacji kultury.

III. MIEJSCE I TERMIN:
Grochowice, gmina Kotla, powiat głogowski, województwo dolnośląskie (polana leśna)
28.06.2019, godz. 19.00 – Przesłuchania konkursowe nominowanych na podstawie zgłoszeń
godz. 22.30 – Ogłoszenie wyników Przeglądu
29.06.2019, godz. 17.30 – Ogłoszenie laureatów XIV PPP „WYŚPIEWAĆ POEZJĘ”
godz. 18.00 – Koncert laureatów
IV. ZASADY UDZIAŁU W PRZEGLĄDZIE:
1. W Przeglądzie mogą wziąć udział soliści i zespoły bez podziału na kategorie.
2. Przedmiotem Przeglądu mogą być utwory z nurtu poezji śpiewanej i piosenki autorskiej,
wykonywane wyłącznie w języku polskim.
3. Wykonawca przygotowuje 3 utwory, w tym przynajmniej jeden do tekstu Edwarda
Stachury. Podczas przesłuchań wykonywane są 2 utwory (trzeci na życzenie Jury).
4. Uczestnicy korzystają z własnych instrumentów muzycznych. Wyklucza się stosowanie
pół/playbacków.
5. W Przeglądzie nie mogą uczestniczyć zdobywcy I miejsca Przeglądu z lat 2015-2018.
V. ZGŁOSZENIE:
Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie do dnia 14 czerwca 2019 r. zgłoszenia, które powinno
zawierać:
 wypełnioną kartę zgłoszeniową,
 załącznik w postaci nagrania w formacie mp3 dwóch utworów o tematyce określonej
w regulaminie (nagranie nie musi być profesjonalne, ale jego jakość nie może utrudniać
dokonania oceny i kwalifikacji Jurorom).
Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mailowy:

stachuriada.zgloszenia@gmail.com
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W przesłuchaniach konkursowych w dniu 28.06.2019 r. w godz. 19:00-21:00 wystąpią
wykonawcy zakwalifikowani po przesłuchaniu otrzymanego przez Organizatora materiału
audio. Wyniki kwalifikacji będą opublikowane najpóźniej w dniu 22.06.2019 r. na stronach
www.gokiskotla.pl i fb: STACHURIADA GROCHOWICE.
VI. ŚWIADCZENIA DLA WYKONAWCÓW KONKURSOWYCH:
1. Organizatorzy zapewniają podczas Przeglądu profesjonalne nagłośnienie oraz czas na krótką
próbę w dniu przesłuchań w godzi. 15:00-17:00.
2. Koszty przejazdu uczestników Przeglądu pokrywają instytucje delegujące lub sami wykonawcy.
VII. JURY:
Jury jest powoływane przez Organizatora na czas trwania Przeglądu i oceniać będzie prezentacje
według następujących kryteriów:






dobór repertuaru zgodny z tematyką przeglądu,
muzykalność i warunki głosowe wykonawcy,
interpretację tekstu,
oryginalność kompozycji, aranżacji i sposobu wykonania,
ogólny wyraz artystyczny.

Werdykt Jury jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji i jest ostateczny.
VIII. NAGRODY:
Laureaci Przeglądu wyłonieni przez Jury otrzymają nagrody pieniężne. Wypłata nagrody nastąpi na
wskazane w oświadczeniu konto bankowe w terminie 14 dni od daty dostarczenia do Organizatora
prawidłowo wypełnionego oświadczenia.
Zdobywca I miejsca zobowiązany jest do wykonania 40-60 minutowego koncertu podczas
kolejnej edycji „Stachuriady” w 2020 r., a przyjęcie nagrody oznacza akceptację tego zapisu.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania prezentacji, a powstały materiał
będzie wyłączną własnością Organizatora. Organizator zastrzegają sobie prawo ostatecznej
interpretacji regulaminu.
Szczegółowych informacji udziela koordynator Przeglądu – Iwona Adamczak
e-mail: dyrektor@gokiskotla.pl
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