REGULAMIN II FESTIWALU PIOSENEK JANUSZA GNIATKOWSKIEGO
POD PATRONATEM WÓJTA GMINY PORAJ
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TERMIN FESTIWALU
12-13-14.09.2008r.
ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Miłośników Twórczości Janusza Gniatkowskiego „ APASJONATA”
przy współpracy, Urzędu Gminy Poraj i Estrady Polskiej z Opola.
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CELE FESTIWALU:
- popularyzacja dorobku Janusza Gniatkowskiego
- przybliżanie zmian zachodzących w polskiej kulturze, poprzez piosenki
Janusza Gniatkowskiego.
-spotkanie różnych pokoleń miłośników piosenki celem wymiany doświadczeń
artystycznych.
- wyłanianie i promocja młodych talentów.
KATEGORIE
W festiwalu mogą wziąć udział soliści, duety, małe zespoły wokalne.
W kategoriach wiekowych:
- do 7 lat
- od 8 do 12 lat
- od 13 do 18 lat
- dorośli
JURY
W skład jury wchodzą znani artyści i pedagodzy muzyczni, którzy oceniać będą:
- walory głosowe i muzykalność
- dobór repertuaru
- interpretację
- indywidualność artystyczną.
NAGRODY
- nagrody rzeczowe i finansowe
GRAND PRIX FESTIWALU – NAGRODA PIENIĘŻNA UFUNDOWANA PRZEZ ESTRADĘ POLSKĄ
- warsztaty wokalne prowadzone między innymi przez Krystynę Maciejewską
WARUNKI UCZESTNICTWA
- przysłanie karty zgłoszenia do dnia 30 czerwca 2008r. na adres:
Ewa Matuszczyk
Ul. Górnicza 3 m 11
42-360 PORAJ
Z dopiskiem: FESTIWAL
Lub na adres e-mail: festiwal@gniatkowski.info.
- przygotowanie i wykonanie dwóch piosenek Janusza Gniatkowskiego (własny podkład
muzyczny lub akompaniament)
- wniesienie opłaty wpisowej dla dzieci i młodzieży 20,00zł, dla dorosłych 70,00 zł.
Wpisowe płatne w dniu festiwalu.
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:
-nagłośnienie, odtwarzacze CD i MC, identyfikatory, jeden gorący posiłek, dyplomy, obsługę techniczną festiwalu, - warsztaty
muzyczne
KONCERT GALOWY
- z udziałem JANUSZA GNIATKOWSKIEGO I KRYSTYNY MACIEJEWSKIEJ
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Sprawy nieuregulowane regulaminem rozstrzygają organizatorzy.
Znajomość regulaminu potwierdzają uczestnicy lub opiekunowie podpisując kartę zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie prawo do
drobnych zmian regulaminu, łączenia lub rozdzielania kategorii wiekowych w zależności od ilości uczestników.
Koszty przejazdu, ubezpieczenia, noclegów pokrywają uczestnicy lub instytucje delegujące.
Informacje na temat festiwalu można uzyskać pod numerem telefonu +48 600 41 71 79 lub na stronie internetowej
www.gniatkowski.info

