XVIII FESTIWAL PIOSENKI EUROPEJSKIEJ
Pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Rybnika pana Piotra Kuczery

3 - 4 marca oraz 10 marca 2020r.
DOM KULTURY w RYBNIKU – CHWAŁOWICACH

ORGANIZATORZY:
Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach
www.dkchwalowice.pl

Centrum Usług Językowych „Albion”
www.albionplanet.pl

IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku
www.ivlorybnik.pl

REGULAMIN
Celem Festiwalu jest: popularyzacja języków obcych, dokonanie przeglądu
aktualnego stanu kultury muzycznej młodzieży, popularyzacja najbardziej
wartościowych treści muzycznych i literackich oraz promowanie twórczości
artystycznej, promocja Unii Europejskiej.
1. Organizatorami Festiwalu są:
Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach
Centrum Usług Językowych Albion
IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja

Kopernika w Rybniku

2. Festiwal adresowany jest do solistów w wieku 15 do 25 lat, wykonujących muzykę
w jednym z niżej podanych języków krajów Unii Europejskiej: angielski, niemiecki,
francuski, włoski, hiszpański.
Przed występem solista zobowiązany jest dokonać krótkiej autoprezentacji (max.1min.)
w języku w którym wykonywany jest jeden z utworów.
3. Każdy z solistów zobowiązany jest wykonać dwa utwory w jednym lub dwu z wyżej
podanych języków. Utwory wykonuje się na żywo z akompaniamentem wcześniej
nagranym lub z towarzyszeniem zespołu lub akompaniatora. Nagrany akompaniament
nie może zawierać partii wokalnych i chórków.
Preferowany będzie żywy akompaniament.

UWAGA! W przypadku używania podkładów muzycznych – należy je
przesłać w pliku mp3 wraz z kartą zgłoszenia.
Łączny czas wykonywania utworów i autoprezentacji nie może przekroczyć 8 min. –
po przekroczeniu limitu czasowego występ będzie przerywany !
4. Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatorów, złożone z
muzyków i językoznawców.
5. Ocenie podlegać będą:
 walory językowe wykonywanych utworów i autoprezentacji w języku obcym –
maks. 10 pkt.
 walory muzyczne (wokalne, dobór repertuaru itp.) - maks. 10 pkt.
 ogólny wyraz artystyczny - maks. 5 pkt.
 żywy akompaniament – maks. 2 pkt. (playback nie podlega ocenie – 0 pkt)

6. UWAGA!
Wykonawcy występować będą w grupach – po ok. 20 osób. O kolejności
występu w każdej grupie decydować będzie losowanie. Dyplomy
uczestnictwa przyznane zostaną po przesłuchaniu wszystkich wykonawców z
każdej grupy – warunkiem jego otrzymania jest obecność do końca
przesłuchań w swojej grupie.
W przerw ach pomiędzy grupami – będzie możliwość krótkiej konsultacji z
jurorami Festiwalu.
7. Festiwal odbędzie się w dniach 3 -10 marca 2020r:
3 – 4 marca – przesłuchania konkursowe w Domu Kultury Chwałowice.

10 marca – koncert laureatów, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

8. Każdy z uczestników zobowiązany jest do wniesienia opłaty eliminacyjnej w
wysokości 30 zł, którą należy wpłacić w sekretariacie D.K. w dniu przesłuchań;
dokonanie wpłaty jest warunkiem dopuszczenia do występu.
9. Dla Laureatów przewiduje się nagrody:
Nagrody finansowe, lekcje śpiewu metodą MIX u nauczyciela stowarzyszenia
IVTOM i inne.
Warunkiem otrzymania nagrody jest udział w koncercie laureatów.
10. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem pokrywają instytucje zgłaszające lub
sami wykonawcy.
Organizatorzy zapewniają poczęstunek dla wszystkich wykonawców.
11. Karty zgłoszeń należy nadsyłać pocztą lub pocztą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego 2020r. na adres:
Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach,
44-206 Rybnik, ul. 1 Maja 91B,
mailowo: dkchwalowice.biuro@gmail.com
12. Wszyscy wykonawcy zostaną poinformowani e-mailowo lub telefonicznie o
kolejności i terminie przesłuchań. Kolejność przesłuchań dostępna będzie także na
stronie internetowej www.dkchwalowice.pl
Wykonawcy zobowiązani są do przybycia do Domu Kultury Chwałowice
przynajmniej na pół godziny przed planowanym występem.
13. Laureaci zobowiązani są do występu na koncercie finałowym.
14. Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.dkchwalowice.pl, lub drogą
e-mailową: dkchwalowice.biuro@gmail.com lub tel. 32 42 16 222 , 32 433 18 52.

