REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU PIOSENKI
DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ "NUTY PRZYJAŹNI"
HAJNÓWKA - 16 czerwca 2018 r.
I. ORGANIZATOR: Hajnowski Dom Kultury

PATRONAT HONOROWY :
BURMISTRZ MIASTA HAJNÓWKA

PATRONAT MEDIALNY:
Polskie Radio Białystok
TVP3 Białystok
TV Podlasie

II. UCZESTNICY: soliści i zespoły wokalne w wieku 7-24 lata
III. TERMIN FESTIWALU :
Przesłuchania : 16 czerwca ( sobota ) - godz. 1230 / HAJNOWSKI DOM KULTURY
Omówienie występów i spotkanie z jury - ok godz. 1600 / HAJNOWSKI DOM KULTURY
Ogłoszenie wyników i Koncert Galowy - ok. godz. 1845 / AMFITEATR MIEJSKI
IV. CELE FESTIWALU :
 Prezentacja umiejętności i dorobku artystycznego dzieci i młodzieży
 Wymiana pomysłów i doświadczeń instruktorów w pracy artystycznej z dziećmi i młodzieżą.
 Wzbogacanie repertuaru piosenek dziecięcych i młodzieżowych.
 Promocja osób szczególnie uzdolnionych.
 Uczczenie 100 - lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę
V. ZASADY FESTIWALU :
 Festiwal jest imprezą o charakterze ogólnopolskim
 Festiwal skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 24 lat.
 Uczestnicy prezentują jedną piosenkę w języku polskim o dowolnej tematyce, adekwatnej do swojego wieku.
 Uczestnicy wykonują swój utwór z towarzyszeniem akompaniamentu (dozwolony akompaniament własny oraz
podkład muzyczny). Laureaci poprzednich edycji Festiwalu nie mogą powtórzyć wykonywanego utworu.
Przesłuchania odbywają się w następujących kategoriach wiekowych ( decyduje rok urodzenia )
Soliści:
 7-11 lat
 12-15 lat
 16-24 lata

Zespoły wokalne :
 7- 13 lat
 od 14 do 24 lat

W przypadku zespołów mieszanych decyduje rok urodzenia najstarszego uczestnika.

Organizator zastrzega możliwość innego podziału kategorii.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 Przesłanie (pocztą lub e-mailem ) na adres organizatora czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia oraz nagrania DEMO ( płyta
CD lub plik mp3 ) z utworem konkursowym w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja br.
Nie jest wymagane profesjonalne nagranie.

Obowiązek nadsyłania nagrań demo dotyczy wszystkich uczestników ( również ubiegłorocznych laureatów konkursu oraz zespołów
wokalnych )
HAJNOWSKI DOM KULTURY
ul. T. Sołoniewicz 4
17-200 Hajnówka
woj. podlaskie
tel. 85 682 48 08, 682 32 03 fax. 85 682 32 01
e-mail: hdk@hdk.hajnowka.pl
 Wpłata akredytacji :
Soliści – 30,- zł
Zespoły wokalne – 10,-zł / osoba
Akredytację należy wpłacić na konto :
PKO BP SA O/HAJNÓWKA
03 1020 1332 0000 1102 0037 4900 do dnia 3 czerwca 2018 r. ( w przelewie prosimy o wpisanie imienia i nazwiska wykonawcy
oraz hasła : NUTY PRZYJAŹNI)
Zwrot akredytacji możliwy jedynie w przypadku odwołania Festiwalu.

 Organizator do dnia 29.05.2018 r. opublikuje na stronie www.hdk.hajnowka.pl listę osób zakwalifikowanych do udziału w
Festiwalu.
 Organizator zastrzega prawo do kwalifikacji dowolnej liczby uczestników z HDK
 Zakwalifikowani uczestnicy do dnia 3 czerwca przesyłają na adres hdk@hdk.hajnowka.pl podkład muzyczny
prezentowanego utworu w formacie mp3 z imieniem, nazwiskiem i kategorią wiekową wykonawcy. Dozwolony czas trwania
podkładu muzycznego : max 4 min
VII. OCENA I NAGRODY :
Jury w składzie :
 NATALIA KUKULSKA – piosenkarka, autorka tekstów, producent muzyczny, trener wokalny VII edycji telewizyjnego
programu THE VOICE OF POLAND. Wykonawczyni takich przebojów jak „Światło”, „Im więcej Ciebie tym mniej”, „Wierność
jest nudna” czy „Halo tu ziemia”
 EWA BARBARA RAFAŁKO - nauczyciel śpiewu, wykładowca Uniwersytetu Muzycznego oraz Studium Wokalno –
Aktorskiego w Białymstoku, dyrygent Chóru Dziecięcego Opery i Filharmonii Podlaskiej
 MARCIN OZGA – nauczyciel śpiewu, wokalista. Wykładowca Akademii Teatralnej oraz Studium Wokalno – Aktorskiego w
Białymstoku
oceniać będzie uczestników zwracając szczególną uwagę na umiejętności i walory wokalne uczestników, interpretację i dobór utworów
oraz ogólny efekt sceniczny.
 Uczestnicy walczą o Statuetkę Nut Przyjaźni. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia. Jury
może przyznać nagrodę GRAND PRIX oraz nagrody specjalne.
 Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność uczestnika podczas ogłoszenia wyników.

VIII. UWAGI KOŃCOWE :
1.Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań festiwalowych i nadesłanych materiałów, wizerunku
wykonawców, opiekunów, ich imienia i nazwiska w mediach oraz informacjach dotyczących Festiwalu.
2. Organizator nie zwraca materiałów nadesłanych na Festiwal.
3. Uczestnicy i ich opiekunowie pokrywają we własnym zakresie koszty podróży i ubezpieczenia.
4. Kolejność występów ustala Organizator.
Szczegółowy harmonogram Festiwalu będzie dostępny na stronie www.hdk.hajnowka.pl po 8 czerwca br.

