Organizatorzy:

• I Liceum Ogólnokształcące „Collegium Gostomianum” w Sandomierzu
Miejsce przeglądu : Sala Collegium Gostomianum
Termin Festiwalu: 23.02.2017r. (czwartek), godz.11.00
Cel konkursu:

- Popularyzacja muzyki i piosenki włoskiej
- Doskonalenie umiejętności wokalnych
- Zapoznanie się dzieci i młodzieży, dorosłych z muzyką włoską
- Konfrontacja różnych stylów i gatunków piosenki włoskiej
- Integracja młodych wykonawców.
Warunki uczestnictwa:

1. Do udziału w przeglądzie organizator zaprasza gimnazja
2. Uczestnikami Festiwalu mogą być soliści, zespoły wokalne i wokalno-istrumentalne,
wykonawcy piosenki włoskiej.
3. Wokalistom mogą towarzyszyć zespoły taneczne oraz chórki w składzie do 8 osób.
4. Piosenki muszą być wykonywane w języku włoskim
5. Podstawą do przyjęcia uczestnika jest nadesłanie karty zgłoszenia
7. Na przegląd uczestnik przygotowuje obowiązkowo jedną piosenkę z repertuaru
włoskich twórców, którą wykona w języku włoskim oraz drugą na życzenie Komisji
Artystycznej w tłumaczeniu na język polski lub w języku włoskim.
- organizator dopuszcza wykonanie utworu a cappella.
8. Uczestnik dostarcza aranż wykonywanych piosenek na płycie CD (w formie audio) Nie ma
możliwości dostarczania aranżu na taśmie magnetofonowej!
9. W przypadku gry na instrumencie uczestnik przywozi własny.
10. W czasie przeglądu oceny występujących solistów i zespołów dokona Jury.
Kryteria oceny:

1. Czystość intonacji
2. Poziom języka włoskiego
3. Warunki głosowe i muzykalność

4. Dykcja
5. Interpretacja i wartości estetyczne
6. Dobór repertuaru do wieku, możliwości i warunków głosowych wykonawcy
7. Ogólny wyraz artystyczny.
Nagrody:

1. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział.
2. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów.
Postanowienia końcowe:

1. Koszty związane z przejazdem pokrywa uczestnik lub placówka delegująca.
2. Ubezpieczenie uczestników dokonuje placówka delegująca.
3. Uczestnicy występują zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organizatorów.
4. Organizator zapewnia nagłośnienie.
5. Zespoły i soliści wykonują dwie piosenki jedną w języku włoskim, drugą w języku polskim
lub włoskim (druga piosenka na życzenie Jury) i przyjeżdżają z własnym podkładem.
6. Jury zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu i jego werdykt
jest ostateczny.
Adresy kontaktowe:

I LO Collegium Gostomianum
ul. Długosza 7
27-600 Sandomierz, lub
1losand@lo1.sandomierz.pl (adres internetowy szkoły) tel. 15 832 52 45

