1-й Міжнародний фестиваль патріотичної
польської та української пісні в Кельце'2022
1. Почесний патронат фестивалю взяв на себе мер міста Кельце, п. Богдан Вента
2. Організаторами Фестивалю виступають:
• Центр молодіжної культури (м. Кельце, вул. Козя 10а);
• Асоціація підтримки обдарованих дітей та молоді (Кельце вул. Козя 10а);
• Будинок творчих спільнот у Кельце (вул. Замкова 5)
3. Медіа-патронат «Ехо Дня» – щоденна газета; Радіо ЕМ; ITV Кельце.
Фестиваль є продовженням вдосконаленням VI Національного фестивалю. Розширення
фестивалю з національного рівня на міжнародний дасть змогу залучити до нашого
мистецького руху аматорських артистів з України, які зараз проживають в нашій країні,
сприятиме взаємообміну та взаємозбагаченню як польської, так і української культури.
До участі у Фестивалі запрошуються діти дошкільного віку, учні початкової та базової
школи, дорослі артисти та камерні колективи з усієї Польщі.
Цілі фестивалю
1. Підтримка найбільш талановитих у вокальному відношенні учасників та надання
можливості презентувати їхні вокальні здібності та мистецькі досягнення.
2. Підтримка патріотичного виховання молодого та старшого покоління через
популяризацію музичної та художньої діяльності.
3. Заохочення до участі у спільних, різновікових та міжнаціональних музичних
зустрічах.
4. Відновлення нашої колективної пам’яті про деякі вже забуті або сучасно створені
польські та українські патріотичні пісні.
5. Культивування культурної спадщини країн Польщі та України.
6. Вшанування пам’яті про події, які змінили долю нашої Батьківщини та долю
траєкторію сучасного розвитку України.
7. Популяризація авторських та прем'єрних польських та українських патріотичних
пісень.
Учасники:
І категорія – дошкільнята
ІІ категорія, початкова школа, IV клас – солісти
ІІІ категорія – початкова школа, VI-VIII класи – солісти
IV категорія – базова школа – солісти
V категорії - дорослі - солісти
VI категорія- приватні групи ДНЗ до 6 осіб
VII категорія - дорослі камерні ансамблі до 6 осіб
Заявки учасників:
Заявки солістів до участі у фестивалі оформлюються повнолітніми опікунами або, у
випадку повнолітніх, самостійно до 17 вересня 2022 року.

Кожен опікун/вихователь може зареєструвати максимум 6 художніх організацій,
включаючи ансамблі.
Заявки необхідно подавати, заповнивши анкету, підписану від руки (фото/скан),
доступну на веб-сайті MDK Kielce https://www.mdkkielce.pl
Заявку необхідно надіслати на адресу patriotyczna@mdkkielce.pl
В умовах обмеженості кількості місць, у кожній номінації приймається до 20
одноосібних учасників і до 10 виконавців з вокальних ансамблей. Рейтинг учасників
вибудовуватиметься в порядку надходження заявок (вирішальною є дата надходження
заявки).
Порядок представлення солістів, які зареєструвалися для участі у фестивалі, та
програма фестивалю будуть опубліковані не пізніше 22.09.2022 року на сайті Центру
молодіжної культури м. Кельце (https://www.mdkkielce.pl)
Кожен із зареєстрованих учасників за годину до початку виступу своєї категорії має
підтвердити участь у організаційному офісі фестивалю.
Стартовий внесок у розмірі 80 злотих можна зробити в організаційному офісі
фестивалю за адресою Dom Środowisk Twórczych у Кельце, вул. Zamkowa 5 Кельце.
Члени команди платять 20 злотих за кожного учасника.
Учасники відбіркових турів готують та виконують ОДНУ ПІСНЮ патріотичного
характеру з урахуванням віку виконавця, додатково оцінюються авторські та прем’єрні
пісні.
Супровід необхідних музичних інструментів (клавіші, скрипка, гітара тощо) учасники
фестивалю забезпечують самостійно. Фестиваль є вокальним, тому гра на інструменті
не буде оцінюватися додатково!
Тривалість виступу соліста не може перевищувати 4 хвилин.
Формат проведення Фестивалю
Відбіркове прослуховування учасників відбудеться 24.09.2022 р. з 9.00 до 17.30
Концерт нагородженого ГРАН-ПРІ та церемонія нагородження відбудеться: 24 вересня
2022 року. близько 17:45
Список нагороджених та зареєстрованих на концерт лауреатів буде опубліковано
25 вересня 2022 року в Організаційному офісі Фестивалю та поблизу сцени, де
відбуватимуться фестивальні презентації.

Нагороди:
Фінансові та матеріальні премії присуджує Президент міста Кельце, Wodociągi
Kieleckie sp. Z oo , Targi Kielce, Музей історії Кельце, фінансований паном Богданом
Вентою
ГРАН-ПРІ 1-го Міжнародного польсько-українського фестивалю патріотичної пісні та
пісні «Кельце'2022» – статуетку, фінансову нагороду та пам’ятний диплом також
вручать Президент Кельця
Переможці окремих місць будуть нагороджені фінансовими, матеріальними та
пам’ятними нагородами. Усі виконавці отримають пам’ятні дипломи. Журі фестивалю
залишає за собою право присуджувати додаткові призи.
Критерії оцінювання виступів учасників:
•
Підбір репертуару відповідно до віку розвитку учасника
•
Інтерпретація пісень і загальне художнє вираження
•
Художня інновація (оригінальні та прем'єрні пісні)
•
Художнє враження
•
вокальні здібності виконавців
Рішення журі остаточні та безперечні!
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
1. Учасники фестивалю та їх опікуни самостійно покривають витрати на проїзд та
страхування.
2. Організатор залишає за собою право використовувати записи фестивалю, зображення
виконавців, опікунів, їх імена та прізвища на радіо, телебаченні, в Інтернеті та в пресі.
3. Подача заявки на участь у фестивалі рівнозначна згоді з умовами цього Положення.
4. Питання, не включені до регламенту, та спірні рішення остаточно вирішуються
організатором.
5. Організатор залишає за собою право змінювати положення та програму фестивалю.

