PASJE I TALENTY 2012
KONKURS WOKALNY i WOKALNO-INSTRUMENTALNY
Warunki uczestnictwa:
W konkursie mogą brać udział:
• I kategoria – soliści klasy „0” – III,
• II kategoria – soliści klasy IV – VI,
• III kategoria – soliści gimnazjum
• IV kategoria – soliści liceum i szkół ponadgimnazjalnych
• IV kategoria - zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne( do 4 osób)
Regulamin:
• Uczestnicy przesłuchań wykonują jedną piosenkę o dowolnej tematyce dobraną odpowiednio do
wieku i możliwości wykonawcy z akompaniamentem tzw. półplaybackiem nagranym na płytę
CD lub mini disc.
• Nie dopuszcza się półplaybacków nagranych na kasety magnetofonowe. Uczestnicy są
zobowiązani do powielenia sobie podkładów instrumentalnych. Każdy z wyżej podanych
nośników musi być opisany w następujący sposób:
•
imię i nazwisko uczestnika konkursu lub nazwa zespołu,
•
szkoła, kategoria wiekowa
• tytuł piosenki,
•
nazwisko autora muzyki i tekstu,
•
numer nagrania półplaybacku na płycie CD lub mini discu,
•
półplayback nie może zawierać ścieżki wokalnej, pochodzącej z oryginalnego nagrania, ani
linii melodycznej.
W konkursie nie mogą brać udziału laureaci Grand Prix oraz I miejsc poprzedniej edycji, chyba, że
zmienia się ich kategoria wiekowa , a także laureaci festiwali ogólnopolskich
i międzynarodowych.
Jury oceniać będzie:
• walory głosowe,
• muzykalność,
• dobór repertuaru,
• staranność wykonania; (intonacja, dykcja, interpretacja),
• ogólny wyraz artystyczny.
Zgłoszenia należy doręczyć osobiście lub przesłać na adres: Młodzieżowy Dom Kultury,
ul. Kozia 10A, 25–514 Kielce, e-mail pasje@mdkkielce.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia
06 lutego 2012r.
Karty zgłoszeń do pobrania na stronie internetowej www.mdkkielce.pl lub sekretariacie MDK
PRZEBIEG KONKURSU:
20.02.2012 r.-(poniedziałek) godz. 10.00-16.00 - otwarte próby wokalne wszystkich chętnych uczestników
konkursu wokalnego „Pasje i Talenty” połączone z konsultacjami scenicznymi (sala 108 MDK)

Przesłuchania konkursowe:
21.02.2012 r. – (wtorek) – Galeria „Ślad”, Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Kozia 10A
• soliści :
– godz. 10.00 – klasy „0” – III,
– godz. 11.30 – klasy IV – VI,
– godz. 13.00 – gimnazjum,
- godz. 14.30 – liceum i szkoły ponadgimnazjalne
• zespoły wokalne i zespoły wokalno-instrumentalne – godz. 16.00
Uczestnicy powinni zgłosić się 15 minut przed odpowiednią godziną przesłuchań dla danej
kategorii wiekowej, w celu potwierdzenia udziału w konkursie oraz pozostawienie prowadzącemu
przesłuchania półplaybacków do wykonywanych piosenek.
Konieczna zmiana obuwia.
Lista wokalistów zakwalifikowanych do koncertu laureatów zamieszczona zostanie w dn.
22.02.2012 r. (środa) o godz.12.00 w sali 103 MDK i na stronie MDK.
KONCERT LAUREATÓW
23.02.2012 r. – godz. 11.00 – (czwartek) – Klub Animacji Kultury Szkolnej MDK, Kielce,
ul. Okrzei 9 ( były Klub Nauczyciela)
Laureaci powinni potwierdzić swoją obecność o godz.10.30
Podczas koncertu laureatów zostaną wręczone dyplomy, nagrody i wyróżnienia.
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