•
•

nagłośnienie
oświetlenie
warsztaty artystyczne (dla zaintere
sowanych zespołów i instruktorów
prowadzone przez polskich i rosyj
skich specjalistów w zakresie tańca
i choreografii)

DANE TECHNICZNE:
•
•
•

rozmiar sceny: szerokość 12 m
głębokość 6 m
posiadamy podłogę baletową
posiadamy salę widowiskową - 250
miejsc

OCENA I NAGRODY:

•
•
•
•

Miejski Dom Kultury w Hałcnowie
Biuro Podróży „Piramida” w Moskwie
Biuro Podróży „Polan Travel”
w Bielsku-Białej
Miejski Dom Kultury w Kamienicy

BIURO ORGANIZACYJNE
Dom Kultury w Hałcnowie:
•
Krystyna Małecka - Dyrektor Festiwalu
•
Bożena Adamczyk
•
Anna Małecka
Dom Kultury w Kamienicy:
•
Halina Pisowadzka
•
Irena Tomal

Międzynarodowe Jury będzie brało pod
uwagę następujące kryteria:
•
•
•
•
•
•
•
•

dobór repertuaru
oryginalność pomysłu
dobór muzyki
opracowanie choreograficzne,
wokalne
dobór i estetykę kostiumów,
rekwizytów
technikę wykonania
ogólny wyraz artystyczny
wartości wychowawcze, estetyczne

Jury przyzna zespołom nagrody, upominki,
dyplomy.
Jury może przyznać nagrodę specjalną dla
zespołu lub choreografa.
Decyzje podjęte przez jury są ostateczne.

INAUGURACJA FESTIWALU:
3.11.2006 godz. 10.00
Laureaci Festiwalu wystąpią
w KONCERCIE GALOWYM
6.11.2006 o godz. 17.00
wręczenie nagród i dyplomów

Biorąc pod uwagę ramy czasowe Koncertu
Galowego organizator wytypuje wykonaw
ców z uwzględnieniem tematyki prezentacji
ocenianych w konkursie. Zapraszamy do
wspólnej
zabawy,
życzymy
niezapo
mnianych wrażeń artystycznych, wspaniałych przeżyć i nowych ciekawych przyjaźni.

Miejski Dom Kultury w Hałcnowie • Biuro Podróży „Piramida” w Moskwie
Biuro Podróży „Polan Travel” w Bielsku-Białej • Miejski Dom Kultury w Kamienicy

•

ORGANIZATOR FESTIWALU:

II MIĘDZYNARODOWE JESIENNE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE

ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

REGULAMIN
CZAS I MIEJSCE:

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1.

3-6 listopada 2006r.
Miejski Dom Kultury - Dom Kultury
w Hałcnowie
prezentacje zespołów tanecznych, solistów
i zespołów wokalnych

2.

Zapraszamy nieprofesjonalne dziecięce i mło
dzieżowe zespoły różnych form artystycznych
działające w domach kultury, szkołach lub in
nych placówkach w kraju i za granicą. Festiwal
adresowany jest do zespołów różnych form
tanecznych, solistów-wokalistów, zespołów
wokalnych i chórów.

•

Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga
Dyrektor Festiwalu w porozumieniu z jurorami.

7.

Prosimy o przesłanie na adres:
Miejski Dom Kultury
ul. Siostry Małgorzaty Szewczyk 1
43-344 Bielsko-Biała, tel. 33/816 23 28
e-mail: mdkhalc@poczta.onet.pl
kartę zgłoszenia do dnia 16.10.2006

8.

Zespoły przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt
własny lub instytucji delegującej.

9.

Zespół winien posiadać odpowiednią liczbę
opiekunów gwarantujących bezpieczeństwo
uczestników.

•

taniec klasyczny – czas 1 prezentacji do
4 min.

•

integracja środowisk animatorów
kultury w kraju i za granicą

taniec narodowy – czas 1 prezentacji do
5 min.

10. Uczestnicy lub instytucje delegujące pokrywają
koszt akredytacji, która wynosi 10 zł od
każdego uczestnika, instruktora lub opiekuna.

•

popularyzacja dorobku zespołów
i ich repertuaru

taniec regionalny – czas 1 prezentacji do
5 min.

•

etiuda taneczna – czas 1 prezentacji do
4 min.

•

inscenizacja taneczna – czas 1 prezenta
cji do 5 min.

prezentacja różnych form tanecz
nych, walorów artystycznych i wy
chowawczych

•

wymiana pomysłów i doświadczeń
w zakresie pracy z dziecięcymi
i młodzieżowymi zespołami
artystycznymi

•

disco dance (prezentacja taneczna wy
korzystująca techniki: disco, free style,
hip hop, disco-dance, break dance,
funky) - czas prezentacji do 4 min.

•

rozwijanie wrażliwości estetycznej
dzieci i młodzieży poprzez bez
pośrednie kontakty z tańcem
i muzyką

•

taniec i piosenka - czas 1 prezentacji do
5 min.

•

6.

taniec towarzyski - uczestnicy prezentują
2 układy taneczne w tańcach standardo
wych - łączny czas prezentacji do 3 min.
oraz 2 układy w tańcach latynoamery
kańskich - łączny czas do 3 min.

•

CELE FESTIWALU:

•

Komisja artystyczna festiwalu zastrzega sobie
prawo do ostatecznego kwalifikowania zespołu
do danej kategorii.

Zespoły taneczne prezentują swoje programy
w następujących kategoriach:

Miejski Dom Kultury - Dom Kultury
w Kamienicy
prezentacje chórów

•

5.

poznanie tańców innych narodowo
ści - wzbogacenie warsztatu me
todycznego

(organizatorzy nie zapewniają mikrofonów w nadsceniu)
3.

4.

Zespół może brać udział maksymalnie w dwóch
kategoriach tanecznych. W każdej wybranej
przez siebie kategorii może zaprezentować po
jednym układzie tanecznym. Zespół, który
prezentuje się tylko w jednej kategorii może za
prezentować nie więcej niż 2 układy taneczne.
Zespoły wokalne i soliści prezentują nie więcej
niż dwa utwory o czasie nie przekraczającym
6 min.

11. Opłatę za udział w Festiwalu prosimy przesłać
na adres:
Miejski Dom Kultury
ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała
nr konta: BPH PKB SA o B/B
48 1060 0076 0000 3200 0005 7847
do dnia 23.10.2006
z dopiskiem „Talizman Sukcesu”
12. W przypadku rezygnacji z udziału w Festiwalu
organizator nie zwraca opłaty akredytacyjnej.
13. Zespoły zgłaszają się w Biurze Organizacyjnym
Festiwalu z potwierdzeniem wpłaty akredytacji.
Zespół otrzyma pisemną lub telefoniczną infor
mację o godzinie rozpoczęcia prezentacji w po
szczególnych kategoriach po otrzymaniu
wszystkich kart zgłoszeń.
14. Nie wpłacenie akredytacji w podanym terminie
wyklucza możliwość udziału zespołu w
Festiwalu.
15. Prosimy o przygotowanie nagrań na płycie CD
lub minidiscu.
16. Do Festiwalu nie dopuszcza się układów
tanecznych prezentowanych w poprzedniej
edycji.
17. Szczegółowy program prezentacji zespoły
otrzymają w dniu przyjazdu w Biurze
Organizacyjnym.

