Kryteria oceny:
- Powołane przez organizatorów JURY oceni prezentacje konkursowe
poszczególnych
orkiestr wg. następujących kryteriów :
 dobór repertuaru i jego dostosowanie do możliwości wykonawczych
uczestników,
 poziom artystyczny wykonania,
 interpretacja i walory artystyczne,
 kultura wykonawcza.

Termin i miejsce:
- Przegląd odbędzie się na sali widowiskowej MOKiS – Myślenice, ul. Józefa
Piłsudskiego 20 - dnia 19 listopada 2017 r. / niedziela / o godz. 15.00.
- organizatorzy przewidują dla uczestników napoje chłodzące.
- Do dyspozycji każdej z orkiestr na estradzie znajdować się będą: krzesła, pulpity,
wzmacniacz do gitary basowej ( Fender ) oraz duży zestaw perkusyjny ( PDP ),- zgłoszenia na Kartach Uczestnictwa należy złożyć w Myślenickim Ośrodku
Kultury
i Sportu do 30.10. 2017 r. / tel. /0 – 12/ 272 – 15 – 11 Zbigniew Morawski /
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w regulaminie.

XIII Powiatowy
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ORGANIZATORZY:

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu
oraz
Starostwo Powiatowe w Myślenicach
- Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
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Józef Tomal
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Regulamin
XIII Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych
Myślenice 2017

Cel Przeglądu:
- konfrontacja osiągnięć

muzycznych orkiestr dętych działających na terenie
powiatu myślenickiego,- wyłanianie talentów spośród wykonawców i dyrygentów zajmujących się
aranżowaniem utworów na orkiestrę dętą,- prezentacja artystyczna i wymiana doświadczeń między uczestnikami
i organizatorami życia muzycznego,- wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego,- popularyzacja wartościowych i ciekawych kompozycji oraz aranżacji
muzycznych,-upowszechnianie sztuki muzycznej .

Warunki uczestnictwa:
- warunkiem uczestnictwa zespołu w Przeglądzie jest dostarczenie
organizatorom do dn. 30.10.2017 wypełnionej KARTY UCZESTNICTWA
oraz listy muzyków biorących udział w Przeglądzie,-

- w przeglądzie mogą wziąć udział orkiestry dęte działające na terenie
powiatu myślenickiego, pod patronatem instytucji, stowarzyszeń oraz placówek
kulturalno – oświatowych,- muzycy mogą zaprezentować się maks. w dwóch orkiestrach pod warunkiem
pełnoprawnego członkostwa w każdej z nich,- wykonawcy prezentują program którego łączny czas nie przekroczy 15 minut,
- zgłoszony w karcie uczestnictwa program nie może zawierać utworów za
które orkiestra uzyskała nagrodę w poprzednich edycjach myślenickiego
Przeglądu.
- obowiązkowo w przygotowanym programie orkiestra prezentuje jeden utwór
kompozytora polskiego.,
- kolejność prezentacji poszczególnych orkiestr zamieszczona będzie na
okolicznościowych afiszach oraz na stronie internetowej
www.mokis.myslenice.pl

Nagrody:
- Powołane przez organizatorów JURY oceni przygotowane przez poszczególne
orkiestry programy oraz dokona stosownego podziału nagród pieniężnych.
- dla orkiestr nienagrodzonych przez JURY organizatorzy przewidzieli nagrody
pieniężne – za udział w Przeglądzie.
- każda orkiestra otrzyma również okolicznościowy dyplom.
Wszystkie nagrody zostaną wręczone na scenie sali widowiskowej MOKiS
bezpośrednio po zakończeniu Przeglądu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród.

