Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
ul. Jana Klemensa Branickiego 8, 15-950 Białystok, NIP 5421007120
tel. 85 740 37 10, fax. 85 740 37 19
WOAK Spodki
ul. św. Rocha 14, 15-879 Białystok, tel./fax 85 744 68 63
woak@woak.bialystok.pl

XXX Wojewódzkie Spotkanie Zespołów Kolędniczych
Tradycyjne formy kolędowania: z szopką, z gwiazdą, z konikiem, z kozą, herody itd.

Hajnówka – 27 stycznia 2019 r.

REGULAMIN
I. Organizatorzy
• Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
• Hajnowski Dom Kultury
II. Cele XXX Wojewódzkiego Spotkania Zespołów Kolędniczych
• Zachowanie zwyczaju kolędowania osadzonego w tradycji lokalnej.
• Zachowanie dawnych tekstów, utworów i scenariuszy kolędniczych.
• Ocena aktualnego stanu i artystycznego poziomu zespołów kolędujących zgodnie z tradycją.
III. Uczestnicy
• Zespoły lub grupy kolędnicze prezentujące tradycyjne formy kolędowania z szopką, gwiazdą, z konikiem, kozą, herody.
IV. Kryteria konkursowe:
• zgodność z tradycją,
• rekwizyty i przebrania,
• poziom wykonania artystycznego.
V. Terminy
Przegląd ma charakter dwuetapowego konkursu:
• Etap I – Przeglądy powiatowe lub międzypowiatowe powinny się odbyć do 20 stycznia 2019 r.
• W przypadku gdy nie odbędzie się przegląd powiatowy lub międzypowiatowy, zespoły proszone są o przesłanie karty
zgłoszenia, listy uczestników oraz nagrania utworów konkursowych (na dysku CD, DVD, MP3, You Tube) na adres
organizatora do 20 stycznia 2019 roku.
WOAK w Białymstoku
ul. Kilińskiego 8
15-950 Białystok
z dopiskiem „Kolędnicy”
• Na podstawie otrzymanych materiałów Jury wytypuje uczestników II Etapu.
• Etap II – XXX Wojewódzkie Spotkanie Zespołów Kolędniczych odbędzie się 27 stycznia 2019 r. w Hajnowskim Domu Kultury
w Hajnówce (ul. T. Sołoniewicz 4) o godz. 11.00
VI.
•
•
•
•
•
•

Informacje dodatkowe
Czas prezentacji dla wszystkich występujących zespołów i grup kolędniczych (oprócz herodów) – do 10 min.
Uczestniczące w Spotkaniu zespoły będą ocenione przez komisję konkursową, która przyzna nagrody finansowe.
Dojazd i ubezpieczenie zapewniają instytucje delegujące lub zespoły we własnym zakresie.
Organizatorów Spotkań powiatowych i międzypowiatowych prosimy o przesłanie informacji o terminie i lokalizacji
przeglądów do Działu Muzyczno-Teatralnego WOAK w Białymstoku.
Organizatorzy proszą o wytypowanie maksymalnie dwóch najlepszych zespołów z każdego spotkania powiatowego lub
międzypowiatowego.
O ostatecznej ilości zespołów zakwalifikowanych na XXX Wojewódzkie Spotkanie Zespołów Kolędniczych decyduje
organizator.

VII. Kontakt:
Dariusz Kryszpiniuk i Agnieszka Jakubicz
tel./fax. 85 744 63 13, e-mail: muzyka@woak.bialystok.pl
VIII.
•
•
•

Uwagi:
Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
Przesłanie karty zgłoszenia na Spotkanie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

