CELE:
- Upowszechnianie i popularyzacja instrumentów i muzyki instrumentalnej.
- Edukacja muzyczna i forma spędzania czasu wolnego w domu z powodu pandemii.
- Uaktywnienie w zakresie edukacji muzycznej,
- Promocja artystów utalentowanych muzycznie,
- Rozwijanie zdolności manualnych i umiejętności gry na instrumentach
UCZESTNICY:
Do udziału w Konkursie zapraszamy dzieci i młodzież z Województwa
śląskiego, czerpiących radość z grania na instrumentach muzycznych,
do podzielenia się swoimi doświadczeniami i pasjami muzycznymi.
Nadsyłając nam wykonany przez siebie utwór muzyczny na dowolnym
instrumencie należy podać imię i nazwisko oraz właściwą kategorię.
Nasi Artyści będą przesłuchiwani w kategoriach wiekowych jako:
- Uczniaki (szkoła podstawowa) kat. kl. I-III, kl. IV-VIII,
- Młodziaki (szkoła średnia)
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
Prosimy o nadesłanie karty zgłoszenia oraz prezentacji wideo jednego
nagranego utworu instrumentalnego w formacie mp4. (np. telefonem
komórkowym). Wymagane jest nagranie uczestnika oraz instrumentu na
którym gra. Dla keyboardu postać i klawiatura instrumentu.
Nagranie należy przesłać ze strony: https://wetransfer.com na adres:
biuro1@mokklobuck.pl
do dnia 16 kwietnia 2021 r. wraz z karta zgłoszenia wykonawcy
(imię i nazwisko, adres, kategoria wiekowa, tytuł utworu, telefon
kontaktowy).
Oceny nadesłanych utworów dokona profesjonalne Jury powołane przez
organizatora.
Jury kierować się będzie następującymi kryteriami:

- muzykalność i walory wykonawcze
- dobór repertuaru-dostosowanie do możliwości technicznych wykonawcy
- interpretacja utworu
- ogólny wyraz artystyczny
Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.
PRZESŁUCHANIA I OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
Przesłuchania konkursowe odbędą się 23 kwietnia 2021r. w Miejskim
Ośrodku Kultury w Kłobucku.
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 30 kwietnia 2021 r. przez
zamieszczenie na stronie internetowej MOK Kłobuck Facebook.
NAGRODY:
- Jury wytypuje spośród wykonawców – Laureatów konkursu.
- Dyplomy oraz przyznane nagrody będą do odebrania w MOK Kłobuck
po ogłoszeniu wyników lub przesłane pocztą.
UWAGI KOŃCOWE:
Zgłaszając udział w Konkursie uczestnik akceptuje postanowienia
Regulaminu Konkursu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz wizerunku utrwalonego na
nagraniu audio-video (zgodnie z klauzulą RODO).
Dla uczestników nieletnich wymagana zgoda opiekuna prawnego.
BIURO ORGANIZACYJNE:
Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku
ul. Targowa 1
42-100 Kłobuck
tel. 34 317 29 91
e-mail: biuro1@mokklobuck.pl

