IX Przegląd
Ruchu Artystycznego Seniora
„Nutki Złotej Jesieni”
Dom Kultury zaprasza do udziału w Przeglądzie
Ruchu Artystycznego Seniora pod nazwą „Nutki Złotej
Jesieni”. W Przeglądzie mogą wziąć udział zespoły wokalne, wokalnoinstrumentalne, Kluby Seniora, kapele ludowe i podwórkowe, kabarety, soliści
i gawędziarze.

Data i miejsce przeglądu:

19 maja 2018 r. godz. 10.00
Sala Domu Kultury w Łęczycy
Założenia przeglądu:
1. Wymiana doświadczeń i pomysłów pomiędzy uczestnikami przeglądu
2. Prezentacja dorobku artystycznego zespołów
3. Oddziaływanie na szersze kręgi społeczne
4. Pielęgnowanie tradycji w piosence
Organizator przewiduje podział na kategorie:
1. Zespoły: wokalne, wokalno – instrumentalne
2. Kapele ludowe, kapele podwórkowe
3. Kabarety
4. Soliści i Gawędziarze
Zgłaszający swój udział mogą przygotować repertuar o dowolnej tematyce
w następujących przedziałach czasowych:





zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne
kapele ludowe i podwórkowe
soliści i gawędziarze
kabarety

- do 10 minut
- do 10 minut
- do 10 minut
- do 15 minut

JURY
Przegląd Ruchu Artystycznego Seniora „Nutki Złotej Jesieni” ma charakter
konkursowy. Repertuar przygotowany przez uczestników będzie oceniać
powołane przez organizatorów Jury, które będzie brać pod uwagę:
 dobór repertuaru,
 interpretację utworu,
 walory głosowe,
 opracowanie muzyczne,
 ogólny wyraz artystyczny.
Organizatorzy w poszczególnych kategoriach przewidują nagrody, statuetki,
dyplomy i wyróżnienia.
Sprawy organizacyjne
1. Koszty przejazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
Ze względów lokalowych organizator nie zapewnia pomieszczeń
garderobianych.
2. Wykonawcy zobowiązani są do wpłaty akredytacji w wysokości 20 zł (w tym
obiad) od osoby przelewem na konto Domu Kultury w Łęczycy. Opłata
akredytacji bez obiadu wynosi 10 zł.
Wpłat należy dokonać do dnia przyjmowania zgłoszeń tj. do 10 maja 2018 r.
Nr konta 86 1240 3190 1111 0010 6101 1796

W tytule wpłaty proszę koniecznie umieścić nazwę zespołu
i miejscowość, liczbę uczestników, ilość obiadów wraz z dopiskiem
„Nutki Złotej Jesieni 2018”.
W ramach akredytacji 20 złotych: obiad + kawa, herbata.
W ramach akredytacji 10 złotych: kawa, herbata.
3. Kolejność występów ustala organizator. Prosimy nie powtarzać repertuaru
z poprzedniego roku. Na karcie zgłoszenia obok tytułów należy podać
również autorów muzyki i tekstu prezentowanych utworów.
4. Regulamin wraz z kartą uczestnictwa można pobrać ze strony internetowej
Domu Kultury w Łęczycy www.dkleczyca.pl . Zgłoszenia można nadesłać na
adres dkus@dkleczyca.pl , przesłać faksem lub dostarczyć osobiście do
sekretariatu Domu Kultury w terminie do 10. 05. 2018 r.
Dom Kultury w Łęczycy
Aleje Jana Pawła II 11
99-100 Łęczyca
Tel/Fax 24 721 03 49
Osoba do kontaktu: Dariusz Kuś tel. 509 991 475

IX Przegląd
Artystycznego Ruchu Seniora
„Nutki Złotej Jesieni”
KARTA ZGŁOSZENIA
Łęczyca 19. 05. 2018 r.
Organizator: Dom Kultury w Łęczycy
Nazwa zespołu/solisty ……………………………………………………………………………….……
Skąd……………………………….……………………………………………………..…………………………
Informacja o zespole/soliście…….……………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Liczba uczestników + (ilość obiadów)……………………..…..
Imię i nazwisko opiekuna grupy……………………………………………………………………..
Prezentowane utwory …………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Tel. kontaktowy………………………………………
Uwagi …………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na prezentowanie mojego wizerunku w materiałach promocyjnych i na
stronie internetowej Domu Kultury oraz na rejestrację i odtwarzanie mojego występu.
Podpis uczestnika

Termin zgłoszenia do 10. 05. 2018 r.

