34. WOJEWÓDZKIE SPOTKANIE RODZIN MUZYKUJĄCYCH
oraz
potańcówka z kapelą Andreja Borowskiego z Grodna
Sokółka, 19 listopada 2017 r.
Regulamin
Organizatorzy:
o Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
o Sokólski Ośrodek Kultury
Miejsce i termin: SOKÓŁKA, 19 listopada 2017 r.
o 34. Wojewódzkie Spotkanie Rodzin Muzykujących rozpocznie się o godzinie 10:00 w Kinie „Sokół” w Sokółce,
Plac Kościuszki 24.
o potańcówka z kapelą Andreja Borowskiego z Grodna rozpocznie się ok. godz. 14:30 w Kawiarni „Lira”,
ul. Grodzieńska 1.
Cele i założenia:
o popularyzacja idei wspólnego muzykowania i śpiewania z rodziną
o prezentacja dorobku artystycznego grup
o kształtowanie poczucia estetyki muzycznej
o stworzenie dzieciom, młodzieży i dorosłym możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu
o wymiana pomysłów i doświadczeń pomiędzy uczestnikami
o inspiracja do czynnego uczestnictwa w wydarzeniach związanych z muzyką i śpiewem
Uczestnicy:
o Zespoły rodzinne, które wspólnie wykonują utwory instrumentalne, wokalne lub wokalno-instrumentalne.
o Za zespół uważa się grupę co najmniej trzyosobową, w której skład wchodzą członkowie jednej rodziny.
o W Spotkaniu biorą udział zespoły z województwa podlaskiego.
Warunki uczestnictwa:
o 34. Wojewódzkie Spotkanie Rodzin Muzykujących ma charakter konkursu.
o W celu objęcia wszystkich form rodzinnego muzykowania ustala się następujące kategorie uczestnictwa:
o Zespoły ludowe
o Zespoły wokalno-instrumentalne wykonujące utwory muzyki rozrywkowej
o Zespoły wokalne zarówno a capella, jak i z towarzyszeniem instrumentu
o Zespoły kameralne (tria, kwartety itp., fortepianowe, smyczkowe, dęte)
o Zespół przygotowuje jeden 10 minutowy program konkursowy.
o Repertuar zespołów rodzinnych biorących udział w Spotkaniu jest dowolny – mogą być wykonywane utwory
własne.
o Podczas programu można korzystać z płyt CD oraz innych nośników dźwięku.
o O kolejności występów poinformujemy telefonicznie nie później niż 4 dni przed imprezą.
o Kartę zgłoszenia na 34. Wojewódzkie spotkanie Rodzin Muzykujących należy przesyłać do dnia 9 listopada 2017 r.
na adres e-mail: muzyka@woak.bialystok.pl lub pocztą:
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
ul. Kilińskiego 8, 15-950 Białystok
z dopiskiem: „Spotkanie Rodzin Muzykujących”

o
o
o

Przesłanie formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
W przypadku zakwalifikowania się do Spotkania i wystąpienia przesłanek uniemożliwiających udział w Spotkaniu
zespoły są zobowiązane do niezwłocznego poinformowania organizatora o rezygnacji.
Ostateczna decyzja o uczestnictwie w Spotkaniu danego zespołu należy do organizatorów. Od decyzji
organizatorów nie przysługuje odwołanie.

Sprawy organizacyjne:
o Zespoły przyjeżdżają w dniu Spotkania własnym środkiem transportu.
o Organizatorzy zapewniają następujące warunki techniczne występów:
 scena Kina „Sokół”
 sprzęt nagłaśniający
 mikrofony
 miejsce do przebrania
o Zespoły zobowiązane są do przestrzegania godziny swojego występu i do zgłaszania się w miejscu przeglądu
zgodnie z programem.
o Nagrania dobrej jakości (w formacie AUDIO) powinny być dostarczone do akustyka najpóźniej na godzinę przed
rozpoczęciem prezentacji.
o Kolejność prezentacji ustala organizator po otrzymaniu kart zgłoszeń. Będzie ona również dostępna na stronach
internetowych WOAK i SOK.
o Organizatorzy zapewniają napoje oraz ciepły posiłek dla każdego uczestnika Spotkania po wszystkich
prezentacjach konkursowych.
o Po obiedzie odbędzie się potańcówka z kapelą Andreja Borowskiego z Grodna, która będzie otwartym
wydarzeniem towarzyszącym Spotkaniu, wstęp bezpłatny.
Kryteria oceny w 34. Wojewódzkim Spotkaniu Rodzin Muzykujących:
o poziom i poprawność wykonania oraz dobór repertuaru
o opracowanie muzyczne i wokalne
o ogólny wyraz artystyczny
Nagrody
o Wszystkie zespoły otrzymają dyplomy, a zespoły nagrodzone nagrody rzeczowe.
o O przyznaniu nagród decyduje jury.
Uwagi końcowe:
o Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygają organizatorzy.
o Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokumentowania oraz wykorzystania prezentacji zespołów w radio i TV
oraz stronach www bez wypłacania honorariów.
o Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorom zezwolenia na rozpowszechnianie
wizerunku zespołu w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego, radiowego,
elektronicznego, itp. oraz z akceptacją regulaminu 34. Wojewódzkiego Spotkania Rodzin Muzykujących.
o Wszystkie sprawy organizacyjne dotyczące Spotkania można uzgadniać przed przeglądem
z pracownikami Działu Muzyczno-Teatralnego WOAK – Agnieszką Jakubicz, Dariuszem Kryszpiniukiem –
telefonicznie nr tel. 85 744 63 13 lub mailowo: muzyka@woak.bialystok.pl

