IV JURAJSKI FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK - ŁAZY 2019
10 - 12 Stycznia 2019 – MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ŁAZACH
Organizator:
Miejski Ośrodek Kultury w Łazach
Miejsce:
Miejski Ośrodek Kultury w Łazach
ul. Kościuszki 5, 42-450 Łazy
Patronat Honorowy:
Starosta Zawierciański
Burmistrz Łaz
Związek Gmin Jurajskich
Termin:
10.01.2019r., godz. 9.00 – 15.00 - Przesłuchania uczestników
11.01.2019r., godz. 12.00 – 20.00 - Przesłuchania uczestników
12.01.2019r., g. 17.00 - Koncert laureatów /niedziela/
Przebieg festiwalu:
Festiwal składa się z dwóch etapów.
W pierwszym etapie biorą udział wszyscy uczestnicy, którzy
spełniają wymagania formalne /karta zgłoszenia/.
W koncercie laureatów biorą udział najlepsi uczestnicy
przesłuchań wytypowani przez komisję Jury.
Uczestnicy występują w kolejności ustalonej przez
Organizatora.
Przesłuchania uczestników odbędą się w dniach 1011.01.2019r. /czwartek, piątek/ od godz. 9.00 w sali
widowiskowej MOK w Łazach. Kolejność występów będzie
zamieszczona na stronie www.moklazy.pl
Koncert laureatów odbędzie się 12.01.2019r. /sobota/ o godz.
17.00 w sali widowiskowej MOK w Łazach. Próby do koncertu
laureatów rozpoczną się o godz. 14.00.
Przebieg festiwalu będzie rejestrowany w formie
dokumentacji zdjęciowej oraz dokumentacji audio-video.

Warunki zgłoszenia:
IV Jurajski Festiwal Kolęd i Pastorałek – Łazy 2019r., ma formę
konkursu.
Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla amatorów - solistów
duetów, zespołów muzyczno – wokalnych, chórów.
Dolna granica wieku uczestnika wynosi 5 lat.
W Festiwalu mogą wziąć udział soliści, duety, zespoły wokalne
i wokalno-instrumentalne, chóry działające w szkołach,
domach kultury, parafiach, stowarzyszeniach, a także osoby
niezrzeszone.
Kategorie wiekowe:
1. Młodsza (5-12 lat) – soliści, zespoły, duety, chóry
2. Młodzieżowa (13 – 18) – soliści, zespoły, duety, chóry
3. Dorosła (19 – 101... - soliści, zespoły,, duety, chóry
Zapewniamy:
Organizatorzy zapewniają uczestnikom Festiwalu obsługę
akustyczną oraz pianino elektroniczne.
Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i pobytu
uczestnikom Festiwalu.
Jury i nagrody:
Komisję Jury stanowią osoby nie związane z uczestnikami
festiwalu. Oceny członków są tajne, a werdykty Jury są
ostateczne. Wyniki przesłuchań eliminacyjnych będą
zamieszczone na stronie internetowej www.moklazy.pl jak
również uczestnicy, którzy zakwalifikują się do koncertu
galowego będą informowani telefonicznie. Jury przyzna
wyróżnienia, trzy nagrody /I, II, III miejsce/ w poszczególnych
kategoriach /solista, duet, zespół muzyczno - wokalny, chór/.
Organizator przyznaje nagrody, które będą wręczone podczas
Koncertu Galowego.
HONOROWY PATRONAT:

Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do zaprezentowania:
SOLIŚCI – jednej wybranej kolędy lub pastorałki (druga na
życzenie JURY). DUETY, ZESPOŁY, CHÓRY - dwóch dowolnie
wybranych kolęd lub pastorałek w tym obowiązkowo jednej
tradycyjnej polskiej kolędy, a ilość wykonywanych zwrotek
należy ograniczyć do trzech.
2. Podczas festiwalu uczestnik zobowiązany jest wykonać
wyłącznie kolędy i pastorałki w języku polskim.
3. Zespoły wykonujące świeckie piosenki o tematyce zimowej
czy noworocznej będą zdyskwalifikowane.
4.Dopuszcza się możliwość użycia podkładu muzycznego na
CD lub pendrive. W celu uniknięcia problemów technicznych
należy przesłać podkład do 7.01.2019r., na adres:
festiwal@moklazy.pl
5. Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.
6. Zmiana repertuaru po weryfikacji zgłoszeń możliwa jest
jedynie za zgodą organizatorów przed rozpoczęciem
przesłuchań.
7. Podczas koncertu galowego należy wykonać kolędy
prezentowane podczas przesłuchań.
8. Każdy uczestnik, który otrzyma wyróżnienie oraz miejsce i
Grand Prix jest zobowiązany do występu podczas Koncertu
Galowego.
9. Niezastosowanie się do któregoś z punktów regulaminu
powoduje dyskwalifikację.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 7.01.2019r., na adres:
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ŁAZACH
ul. Kościuszki 5, 42-450 Łazy
tel. fax. 32 67 29 453
e-mail: festiwal@moklazy.pl
Koordynator Festiwalu: Karol Hadrych, tel. 790 803 444

www.moklazy.pl

