
                     Regulamin VIII Przeglądu Pastorałek 2019 

I. Organizator: 
    Prywatna Szkoła Muzyczna w Redzie pod patronatem ks. Kanonika Jana 
Kowalskiego, proboszcza Parafii p.w. św. Antoniego w Redzie.

II. Termin:  
         Konkurs obędzie się 07 grudnia 2019 roku w budynku Prywatnej 
Szkoły w Redzie przy ulicy Norwida 59 w szkolnej auli.

III. Celem przeglądu jest: 
-popularyzacja  pastorałek 
 -promocja utalentowanych solistów oraz szkolnych zespołów wokalnych 
-umożliwienie twórczej konfrontacji wykonawców 
-integracja  ruchu artystycznego

– rozwijanie talentów muzycznych
– promowanie pastorałek z regionu Kaszub

IV. Warunki uczestnictwa: 
- konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów  
   szkół podstawowych
- przygotowanie 2 utworów(pastorałki lub piosenki    
okołobożonarodzeniowe) 
- czas występu nie może przekroczyć 6 minut

– dostarczenie organizatorowi karty zgłoszenia w formie pisemnej w 
nieprzekraczalnym terminie do 02.12.2019r. na adres szkoły

– ul. Norwida 59, 84-240 Reda, faxem na numer 58 678 47 32 
– lub e-mailem na adres  sekretariat@edureda.pl  W zgłoszeniu proszę 

podać nazwę zespołu i nazwiska uczestników.
– w razie nagranego akompaniamentu na nośnik dźwieku, proszę o 

dostarczenie go najpóźniej pół godziny przed przesłuchaniem.

V. Kategorie: 
- uczestnicy mogą wystąpić w dwóch kategoriach wokalnych:
                         - soliści 
                         - mały zespół wokalny / od duetu do kwartetu/  
  - oraz w następujących kategoriach wiekowych:
                           - klasy 0 - II  /godzina 9.00/
                           - klasy III – V /godzina 10.30/
                           - klasy VI – VIII /godzina 12.00/
 Czas rozpoczęcia przesłuchań jest przybliżony, w zależności od ilości 
zgłoszeń.
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 VI. Kryteria oceny: 

-dobór repertuaru, w tym szczególnie pastorałek z regionu Kaszub – mile     
widziane w języku kaszubskim
-interpretacja wokalna utworu 
-ekspresja wykonania 
-prezentacja sceniczna 
-ogólny wyraz artystyczny 

                Prezentacje konkursowe oceniać będzie trzyosobowa komisja 
/przewodniczący i dwóch członków/ złożona z profesjonalnych muzyków   
powołana przez organizatora. Przewiduje się nagrody rzeczowe  we 
wszystkich  kategoriach za zajęcie I, II i III miejsca oraz dyplomy za udział w
Przeglądzie.  
         Organizatorzy zapewniają nagłośnienie, odtwarzacz CD, keyboard, 
fortepian oraz sale do przygotowania się do występu.          
             
            Laureaci I-szych miejsc zostaną zaproszeni do udziału w koncercie  
dla mieszkańców Redy w kościele pod wezwaniem Św. Antoniego w Redzie 
w dniu 08 grudnia 2019r. oraz do nagrania płyty w profesjonalnym studio.


