X Wojewódzki Festiwal Młodych Talentów
REGULAMIN
1.Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 5
im. Króla Jana III Sobieskiego
ul. Królewska 4
41-800 Zabrze

tel. 32 / 271-29-81
www.sp5zabrze.net

2. Cele:
- popularyzacja piosenki solowej w języku polskim oraz w języku obcym
- promowanie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży
- rozwijanie wrażliwości muzycznej i radości śpiewania

3. Uczestnicy:
podział w/g kategorii wiekowych:
- szkoły podstawowe kl. I-III
- szkoły podstawowe klasy IV–VI
- gimnazja
- szkoły ponadgimnazjalne

4. Termin imprezy:
- kartę zgłoszenia należy przesłać do 10. 03. 2017r. na adres:
Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Królewska 4, 41-800 Zabrze
z dopiskiem: „X Wojewódzki Festiwal Młodych Talentów”
lub za pośrednictwem adresu internetowego: wfmtsp5@o2.pl
- przesłuchania do festiwalu odbędą się :
16.03.2017r.
17.03.2017r.
18.03.2017r.
informacje o godzinie przesłuchań danego uczestnika ukażą się na
stronie internetowej szkoły oraz szkolnym facebooku
- festiwal oraz koncert finałowy odbędzie się 6. 04. 2017r.
(900 – 1300 przesłuchania , 1430 – wręczenie nagród wraz z koncertem
laureatów oraz występ zaproszonej gwiazdy)

- uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani do finału festiwalu zostaną
poinformowani telefonicznie o godzinie występu. Wszelkie informacje
na temat festiwalu oraz listy osób zakwalifikowanych ukażą się na naszej
stronie internetowej : www.sp5zabrze.net oraz szkolnym facebooku.

5. Warunki uczestnictwa:
- w festiwalu biorą udział soliści
- dobór repertuaru: każdy solista prezentuje 1 piosenkę w języku polskim
oraz 1 piosenkę w języku obcym
- w ramach prezentowanych utworów wokalnych można wykonać swoją
autorską piosenkę (w języku polskim lub w języku obcym) .
Organizatorzy przewidują dodatkową nagrodę za najlepszą autorską
kompozycję
- akompaniament: akompaniament na żywo lub półplayback,
playbacki oraz półplaybacki z dodatkowymi nagranymi głosami
(chórki, głosy uzupełniające) dyskwalifikują uczestnika!!!
- jury podczas przesłuchań ma prawo do przerywania prezentacji
wokalnych

6. Kryteria oceny:
-

dobór repertuaru
sposób wykonania oraz interpretacja
ogólny wyraz artystyczny
oryginalność i styl

7. Organizator zapewnia:
- nagłośnienie
- keyboard

Organizatorzy:
mgr inż. Alicja Korol - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Zabrzu
mgr Daria Wrobel – wicedyrektor, nauczyciel dyplomowany
mgr Jolanta Pisiewicz - wicedyrektor, nauczyciel dyplomowany
mgr Sabina Borner – nauczyciel dyplomowany muzyki, sztuki, kompozytor
mgr Małgorzata Wolańska – nauczyciel dyplomowany języka angielskiego
mgr Bożena Hajdowska - Nowakowska – nauczyciel dyplomowany języka polskiego
mgr Jolanta Zielińska – nauczyciel dyplomowany, kierownik świetlicy
mgr Damian Woźniak – nauczyciel dyplomowany techniki, informatyki
mgr Urszula Klimaszewska – nauczyciel dyplomowany języka angielskiego

Jury Konkursu:
Anna Gadt – wokalistka jazzowa, pedagog Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach

Magdalena Darmoń – językoznawca
Mirosława Michalska – językoznawca
Karolina Borner – wokalistka , absolwentka Akademii Gospel
Princess Willoughby – wokalistka Chrystian Church of God
Mari Yamaguchi – wokalistka , studentka Akademii Muzycznej w Katowicach

X Wojewódzki Festiwal Młodych Talentów
KARTA ZGŁOSZENIA
Imię i nazwisko wykonawcy: ……………………………………………………
Kategoria wiekowa:…………………………………………………………….
Placówka delegująca (adres , telefon, email)……………………………………………..

………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko instruktora – opiekuna, tel., email)……………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
Program występu:
1. Tytuł piosenki:

………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..
( autor muzyki i tekstu, czas trwania utworu) lub (kompozycja własna, czas trwania utworu )

2. Tytuł piosenki:

………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..
( autor muzyki i tekstu, czas trwania utworu) lub (kompozycja własna, czas trwania utworu )
(CD z półplaybackami prosimy opisać)

Wymagania techniczne:

…………………………………………………………………………………..
Informacja o wykonawcy:

…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….
Prosimy o czytelne (pismem drukowanym) wypełnienie kwestionariusza, przesłać pocztą
lub pocztą elektroniczną – email.
Wyrażam zgodę na publikację zdjęć z przesłuchań i festiwalu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej
nr 5 w Zabrzu oraz w mediach. Wyrażam zgodę na nagrywanie występu na potrzeby jury (do oceny
uczestnika).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora festiwalu zgodnie z powyższym
zgłoszeniem na potrzeby organizacji festiwalu.

………………………………………..
imię i nazwisko uczestnika
lub opiekuna w przypadku osoby niepełnoletniej

