V Spotkania Chórów Z KOLĘDA W NOWY ROK
Kraczkowa, 4 stycznia 2009 roku
Honorowy Patronat:
Marszałek Województwa Podkarpackiego, Starosta Łańcucki, Wójt Gminy Łańcut
Regulamin
1. Organizatorzy: Towarzystwo Muzyczne w Kraczkowej (www.nicolaus.cba.pl); Parafia p.w. św.
Mikołaja w Kraczkowej (www.parafiakraczkowa.pl.pl); Centrum Kultury Gminy Łańcut –
Ośrodek Kultury w Kraczkowej (www.ck.gminalancut.pl).
2. Celem Spotkań jest promowanie muzyki chóralnej, pielęgnowanie tradycji kolędniczych,
doskonalenie warsztatu artystycznego oraz konfrontacja twórczych dokonań chórów.
3. V Spotkania Chórów „Z Kolędą w Nowy Rok” mają charakter konkursu.
4. W konkursie mogą brać udział chóry a'capella.
5. Każdy chór przygotowuje cztery kolędy lub pastorałki, w tym obowiązkowo dwie polskie.
Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 15 minut.
6. Wykonawców oceniać będzie profesjonalna Komisja Artystyczna powołana przez Organizatora.
Kryteria oceny:
– dobór repertuaru,
– aranżacja,
– interpretacja,
– ogólny wyraz artystyczny,
– dykcja, intonacja, emisja głosu.
7. Zgłoszenia wraz z nagraniem chóru na płycie audio lub wideo (CD lub DVD) i fotografią
zespołu prosimy przesłać do dnia 10.12.2008 r. na adres:
Centrum Kultury Gminy Łańcut
Wysoka 49, 37-100 Łańcut
8. Na podstawie przesłanych materiałów Organizator dokona kwalifikacji chórów do konkursu.
Zakwalifikowani uczestnicy zostaną powiadomieni o tym telefonicznie i pisemnie do dnia
19.12.2008 r.
9. Za udział chóru w Spotkaniach obowiązuje akredytacja w wysokości 10 zł od jednej osoby,
płatna gotówką w Biurze Organizacyjnym w dniu 04.01.2009 r.
10. Uczestnikom Spotkań Organizatorzy zapewniają:
– salę na przygotowanie zespołu do prezentacji,
– spotkanie integracyjne przy uroczystej kolacji po zakończeniu konkursu.
11. Laureaci Spotkań otrzymają nagrody: Grand Prix – nagroda rzeczowa Marszałka Województwa
Podkarpackiego wartości ok. 2000 zł, I-III miejsce – nagrody pieniężne, nagroda pieniężna dla
wyróżniającego się dyrygenta.
12. Spotkania rozpoczną się 4 stycznia 2009 r. o godz. 14.oo uroczystą Mszą św. w kościele
parafialnym p.w. św. Mikołaja w Kraczkowej (program w załączeniu).
13. Uczestnicy Spotkań przyjeżdżają na koszt własny. Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu
(prosimy o kontakt z Organizatorem).
14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji audio-foto-wideo i nieodpłatnego
wykorzystania materiałów ze Spotkań w celach promocyjnych i dokumentalnych.
15. W konkursie nie może brać udziału laureat głównej nagrody poprzedniej edycji Spotkań.
16. Potwierdzenie uczestnictwa w Spotkaniach po zakwalifikowaniu do dnia 29.12.2008 r. na adres
e-mail: ckgl@gminalancut.pl lub jeden z niżej podanych numerów telefonów jest równoznaczne
z akceptacją niniejszego regulaminu.
17. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora Spotkań.
18. Informacji i wyjaśnień udzielają:
– Zdzisław Magoń, tel. kom. 663 489 812; Jan Baran, tel. 0-17 225 65 37, kom. 608 725 626

PROGRAM
V Spotkań Chórów Z KOLĘDA W NOWY ROK
4 stycznia 2009 roku w Kraczkowej
BIURO ORGANIZACYJNE – Dom Strażaka w Kraczkowej, tel. 0-17 226 60 22
godz. 12.3o

– Przyjmowanie i akredytacja zespołów, próby.

godz. 14.oo

– Uroczysta Msza św. w kościele parafialnym w Kraczkowej.

godz. 15.oo

– Przesłuchania konkursowe.

ok. godz. 17.3o

– Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród.

ok. godz. 18.oo

– Przejazd do restauracji na spotkanie integracyjne i uroczystą kolację.

Podczas Mszy św. i przed ogłoszeniem wyników wystąpi ubiegłoroczny laureat Spotkań
chór „Nicolaus” z orkiestrą kameralną z Kraczkowej.

