REGULAMIN
V MIĘDZYNARODOWY JUBILEUSZOWY FESTIWAL
PIOSENKI POETYCKIEJ im. BUŁATA OKUDŻAWY W HAJNÓWCE
„Wiara, Nadzieja, Miłość”
Pod patronatem Honorowym
Olgi Okudżawy
ZG Związku Literatów Polskich
Marszałka Województwa Podlaskiego, Wojewody Podlaskiego
Prezydenta Białegostoku
I. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne: "GRANIE BEZ GRANIC"

PARTNERZY:








Województwo Podlaskie,
Miasto Białystok,
Miasto Hajnówka,
Starostwo Powiatowe w Hajnówce,
Burmistrz Szepietowa,
Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku,
Hajnowski Dom Kultury

II. DATA, PRZEBIEG I MIEJSCE FESTIWALU
Przesłuchania konkursowe:
07.07.2018 r. od godz. 1000 – Hajnowski Dom Kultury w Hajnówce (ul. Tamary Sołoniewicz 4)
Po zakończeniu przesłuchań będą ogłoszone wyniki i lista osób biorących udział w Koncercie
Galowym.
Koncert Galowy
08.07.2018 r. godz. 1800 - Amfiteatr Miejski w Hajnówce
Koncerty Towarzyszące-Bułatowski Tabor Poezji:
05.07.2018 r. godz. 17.00 - Bielański Ośrodek Kultury w Warszawie
06.07.2018 r. godz. 18.00 - Amfiteatr Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku,
09.07. 2018r. godz.18.00 - Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie
III. CELE FESTIWALU
1. Popularyzacja piosenek autorstwa Bułata Okudżawy - wybitnego poety, jednego z największych
bardów XX wieku na świecie, przyjaciela Polski i Polaków.
2. Popularyzacja piosenki poetyckiej, twórców piosenki poetyckiej oraz poezji.
3. Integracja ludzi związanych ze środowiskiem fanów poezji śpiewanej i twórczości Bułata
Okudżawy.

4. Wyłonienie talentów oraz danie im możliwości realizacji twórczej.
5. Ożywienie amatorskiego ruchu artystycznego, rozwój i edukacja muzyczna młodzieży.
6. Możliwość poznawania przez mieszkańców miast i regionów współorganizujących Festiwal,
gości i uczestników Festiwalu twórczości innych wielkich autorów bliskich Bułatowi Okudżawie
poprzez prezentacje podczas koncertów pozakonkursowych.
7. Promocja miast: Hajnówka, Białystok, Szepietowo i Warszawa w Polsce oraz poza jej granicami.
8. Budowanie obrazu Polski jako regionu Europy wielokulturowego i przyjaznego innym kulturom.
9. Budowanie i propagowanie idei europejskiej integracji i zbliżania narodów.
10. Nawiązywanie przyjaźni międzynarodowych.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W konkursie mogą wziąć udział soliści, duety i zespoły wokalne w wieku powyżej 16 lat.
Organizatorzy nie określają górnej granicy wieku uczestników prezentacji konkursowych.
Dopuszcza się udział osób poniżej 16 roku życia z opiekunem.
2. Uczestnicy prezentują dwa utwory z gatunku piosenki poetyckiej (poezji śpiewanej), w tym
jeden obowiązkowo z repertuaru Bułata Okudżawy. Drugi utwór może być utworem własnym,
B. Okudżawy lub innych twórców z gatunku poezji śpiewanej.
3. Wykonawców kwalifikować będzie profesjonalne Jury powołane przez Organizatora. Jury
przewodzi Joanna Rawik. Jury decyduje o podziale nagród. Werdykt Jury jest ostateczny i
niepodważalny.
4. Organizator zapewnia profesjonalne nagłośnienie oraz warunki techniczne do odbycia prób i
koncertów.
5. Uczestnicy wysyłając kartę zgłoszenia wyrażają tym samym zgodę na rejestrację swoich
występów na potrzeby dokumentacji imprezy oraz zgodę na udział w Koncercie Galowym i
Koncertach Towarzyszących.
6. Uczestnicy konkursu korzystają z własnego akompaniamentu lub akompaniamentu w formie pół
playbacku zarejestrowanego na płycie CD. Należy dokładnie opisać dostarczoną wcześniej płytę
CD, a na płycie powinny znajdować się wyłącznie utwory wykonywane przez uczestnika.
7. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt lub koszt instytucji delegującej.
8. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są na podstawie wypełnionej karty zgłoszeniowej, którą
należy dostarczyć do 07 lipca 2018 r. osobiście, drogą elektroniczną lub pocztową na adres
Biura Organizacyjnego:
Hajnowski Dom Kultury
ul. Tamary Sołoniewicz 4
17-200 Hajnówka
Tel. 85 682 48 08, 85 682 32 03, fax 85 682 32 01, tel. 511 142 511
e-mail : hdk@hdk.hajnowka.pl

9. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest także opłacenie akredytacji w wysokości 20 zł /os.
do 07 lipca 2018 r. na konto :

PKO BP SA O/HAJNÓWKA
03 1020 1332 0000 1102 0037 4900
z dopiskiem "Festiwal im. Bułata Okudżawy"
V. OCENA I NAGRODY
- JURY wyłoni laureatów I, II, III nagrody oraz wyróżnień.
- Jury może wyłonić zwycięzcę Grand Prix Festiwalu.
- Nagrody wręczone zostaną na Koncercie Galowym Festiwalu w Hajnówce.
- Laureaci Festiwalu mają możliwość występu przed publicznością Koncertów Towarzyszących
(transport,
wyżywienie
i
zakwaterowanie
na
koszt
organizatorów
Festiwalu)
Wysokość nagród finansowych ogółem, planowana jest na 5 tys. złotych. Wysokość ta może ulec
zmianom w miarę pozyskiwania środków przez organizatorów.
Kryteria oceny JURY
 Intonacja, interpretacja, ogólny wyraz artystyczny.
 Warunki głosowe i umiejętności wokalne.
 Dobór repertuaru.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Szczegółowy plan Festiwalu dostępny będzie na stronie www.hdk.hajnowka.pl od 15.05. 2018r.
- Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
- Zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
- Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.
- Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu oficjalnego
zakończenia Imprezy przez Organizatorów.

