X Mazowiecki Festiwal Pieśni Religijnej i Patriotycznej
VENITE ADOREMUS - NIEPODLEGŁEJ
Ideą MFPRiP „Venite Adoremus” jest propagowanie polskiej pieśni religijnej i patriotycznej, jak również
prezentacja umiejętności i dorobku artystycznego solistów-wokalistów, chórów i scholi parafialnych oraz
ożywienie i popularyzacja amatorskiego ruchu chóralnego na Mazowszu.
Organizator:
Współorganizator:

Patronat:
Biuro Organizacyjne:

Fundacja Promocji i Edukacji Artystycznej „Promotus”
Parafia św. Stanisława BM w Sobikowie
Szkoła Podstawowa im. Feliksa Kapackiego w Cendrowicach
I Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st. „Orfeusz” w Górze Kalwarii
Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria
Starosta Piaseczyński
ul. Szpitalna 1/21; 05-530 Góra Kalwaria, tel. 0-502-522-490;
http: www.promotus.pl
e-mail: promotus@wp.pl; biuro@promotus.pl

I. Założenia Festiwalu
1. CELE:
•
•
•
•
•

popularyzacja wartości chrześcijańskich i patriotycznych;
stwarzanie możliwości prezentacji artystycznej dzieciom i młodzieży, chórom szkolnym
i zespołom złożonym z osób dorosłych, działającym przy szkołach, domach kultury, parafiach,
świetlicach środowiskowych i innych instytucjach lub niezależnie;
działanie na rzecz edukacji muzycznej dzieci i młodzieży na terenach wiejskich i stwarzanie im
możliwości czynnego uczestnictwa w kulturze i edukacji poprzez sztukę;
promocja twórczości polskich kompozytorów dawnych i współczesnych;
kultywowanie i popularyzacja repertuaru religijnego i patriotycznego.

2. UCZESTNICY
W konkursie mogą brać udział:
1.

soliści - wokaliści w 4 kategoriach SOLIŚCI
a) kategoria I - DZIECI
1. dzieci od I – III klasa SP
2. dzieci od IV – V klasa SP
3. dzieci od VI – VIII klasa SP
b) kategoria III: młodzież licealna
c) kategoria IV: studenci i dorośli od 19 r. życia
d) kategoria V: duety, tercety i grupy wokalne do 4 osób

2.

chóry, zespoły parafialne i środowiskowe w kategoriach ZESPOŁY
a) chóry i zespoły dziecięce (do lat 13) jako ZESPOŁY DZIECIĘCE
b) zespoły młodzieżowe (od lat 14 do lat 18) jako ZESPOŁY MŁODZIEŻOWE
c) chóry mieszane z przewagą osób dorosłych jako ZESPOŁY MIESZANE

3. ZAŁOŻENIA:
1. Festiwal jest imprezą otwartą, podzieloną na kategorie solistów i zespołów i składa się z 4 części:
a) otwartego konkursu chórów i innych zespołów w kategoriach jak powyżej
b) otwartego konkursu solistów-wokalistów w kategoriach jak powyżej
c) warsztatów wokalnych dla wszystkich uczestników festiwalu
d) otwartego koncertu laureatów
W ramach imprezy odbędą się:
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•
•
•
•

przesłuchania eliminacyjne solistów- wokalistów i zespołów chóralnych w dniu 16 czerwca
2018 r. o godz. 10.00 w Kościele św. Stanisława BM w Górze Kalwarii;
koncert patriotyczny „Venite-Niepodległej” dla pensjonariuszy DPS w Kaplicy DPS w Górze
Kalwarii 16 czerwca o godz. 16.00
warsztaty wokalne dla uczestników festiwalu w dniu 17 czerwca 2018 od godz. 10.00 w
siedzibie I Niepublicznej Szkoły Muzycznej „Orfeusz” w Górze Kalwarii;
Koncert Laureatów w dniu 17 czerwca 2018 r. o godz. 16.00 w Kościele św. Stanisława BM
w Sobikowie k. Góry Kalwarii.

4. WYMAGANIA REPERTUAROWE:
1. Uczestnicy Festiwalu w kategorii SOLISTÓW – 2/3 utwory, w tym jeden o tematyce religijnej i
jeden o charakterze patriotyczno-narodowym. Jury będzie premiowało wykonanie utworu
patriotycznego skomponowanego przed rokiem 1939. Czas trwania występu nie może
przekroczyć 7 minut.
2. Uczestnicy Festiwalu w kategorii ZESPOŁY zaprezentują program nie przekraczający 15 minut,
złożony z minimum 3 do 5 utworów, z czego obowiązkowo jeden utwór a cappella i jeden utwór
sakralny kompozytora polskiego. Jury będzie premiowało wykonanie utworu patriotycznego
skomponowanego przed rokiem 1939.
3. Wykonanie utworu a cappella będzie podlegać specjalnej ocenie.
4. Uczestnicy konkursu w kategorii Zespoły mogą śpiewać wyłącznie z akompaniamentem na żywo
lub a cappella.
5. Uczestnicy konkursu w kategorii Soliści mogą występować z towarzyszeniem akompaniamentu
na żywo lub z wykorzystaniem półplaybacku.
6. W przypadku półplaybacku jedynym dopuszczalnym nośnikiem jest płyta AUDIO CD.
5. WARUNKI UCZESTNICTWA I TERMINY:
1. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie kompletnie wypełnionej karty zgłoszenia pocztą
majlową lub na adres Biura Organizacyjnego Festiwalu: z dopiskiem „VENITE ADOREMUS NIEPODLEGŁEJ” oraz opłata akredytacyjna w wysokości:
- 35 zł od solisty
- 60 zł od duetu lub zespołu wokalnego do 4 osób
- 90 zł od chórów i zespołów powyżej 10 osób
w terminie do 31.05.2018 r. włącznie, przelewem na konto Fundacji „Promotus”.
2. Wniesienie opłaty za udział solisty upoważnia uczestnika do wzięcia udziału w przesłuchaniach
także w kategorii zespołowej bez wnoszenia kolejnej opłaty.
3. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Maksymalna liczba uczestników przeglądu to 15
zespołów i 40 solistów.
4. Szczegółowy plan przesłuchań konkursowych ustala organizator. Informacja o dokładnym terminie
prezentacji podana zostanie na stronie internetowej: www.promotus.pl w zakładce „Aktualności” do
dnia 14 czerwca 2018 r.
5. Przesłuchania eliminacyjne odbędą się w dniu 16 czerwca 2018 r. od godz. 10.00 w Szkole
Podstawowej im. F. Kapackiego w Cendrowicach.
6. W niedzielę 17 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 odbędą się warsztaty wokalne w siedzibie I NSM I
st. „Orfeusz” sw Górze Kalwarii, w których uczestniczyć mogą wszyscy uczestnicy festiwalu
w ramach opłaty akredytacyjnej.
7. Ogłoszenie wyników konkursu, rozdanie nagród oraz Koncert Laureatów odbędzie się w niedzielę
17 czerwca 2018 r. o godz.16.00. W czasie koncertu wykonawcy - laureaci konkursu wykonają po
jednym utworze z repertuaru wykonywanego podczas konkursu.
8. W ramach Koncertu Laureatów odbędzie się występ gościnny Warszawskiego Chóru „Polonia”.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dowolnego wykorzystania nagrań zarejestrowanych
w czasie Festiwalu bez wypłacania wynagrodzenia Wykonawcom.
10. Nagrody i dyplomy konkursowe zostaną przyznane za zajęcie: I, II i III miejsca w kategoriach:
SOLIŚCI i ZESPOŁY.
11. W kategorii ZESPOŁY zostanie przyznana nagroda specjalna Starosty Piaseczyńskiego „za
najlepsze wykonanie utworu a cappella”.
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12. W kategorii SOLIŚCI zostanie przyznana nagroda specjalna Proboszcza Parafii św. Stanisława BM
za najlepszy debiut.
13. Nagroda specjalna Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria zostanie przyznana najlepszemu
DUETOWI, zgodnie z werdyktem Jury.
14. Nagroda GRAND PRIX zostanie przyznana najlepszemu wykonwcy, w zależności od werdyktu Jury
i otrzymanej punktacji.
15. Nagroda Prezesa Fundacji „Promotus” - stypendium do klasy wokalnej I NSM Ist. „Orfeusz” w
Górze Kalwarii (zniżka w opłacie czesnego w wys. 10% przez pierwszy rok nauki) zostanie
przyznana najbardziej wyróżniającemu się wykonawcy w kategorii SOLIŚCI.
16. Dodatkowo wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymają NAGRODĘ PROMOCYJNĄ w postaci
preferencyjnych warunków podjęcia edukacji muzycznej w Studiu Muzyczno – Wokalnym
„Orfeusz”, polegających na zwolnieniu w całości z opłaty wpisowego oraz 5% rabatu za
indywidualne lekcje gry na instrumencie bądź śpiewu przez pierwszy rok nauki. Warunkiem
jest podjęcie nauki najpóźniej w dniu 30.09.2018 r.
5. OCENIE PODLEGAĆ BĘDĄ:
•

intonacja i walory brzmieniowe

•

rytmika i technika wokalna

•

interpretacja i dobór repertuaru, ze szczególnym uwzględnieniem utworów patriotycznych,
powstałych do roku 1939

•

prezencja sceniczna

•

ogólny wyraz artystyczny

6. ZASIĘG KONKURSU
Konkurs ma zasięg ogólnopolski
II. Sprawy organizacyjne
1. Przyjazd na przesłuchania konkursowe i na Koncert Laureatów odbywa się na koszt
uczestników.
2. Zespoły powinny mieć odpowiednią liczbę opiekunów gwarantujących bezpieczeństwo
podopiecznych.
3. Uczestnicy zobowiązani są do zgłoszenia się w punkcie informacyjnym festiwalu na 10 minut
przed godziną wyznaczoną dla danej grupy w grafiku przesłuchań w miejscu i dniu prezentacji.
4. Uczestnicy zobowiązani są do wniesienia opłaty akredytacyjnych w wysokości jak powyżej
wyłącznie przelewem na konto Fundacji do dnia 01.06.2018 r. włącznie.
5. Opłata akredytacyjna jest obowiązkowa dla wszystkich uczestników festiwalu.
6. Jury powoływane jest przez Organizatora festiwalu. Decyzje Jury są ostateczne.
7. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
8. Każde zgłoszenie (Zespołu / Solisty / Duetu) musi być przysłane na osobnej karcie.
9. Nadesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
III. Biuro Organizacyjne X Mazowieckiego Festiwalu Pieśni Religijno-Patriotycznej
„Venite Adoremus – Niepodległej”
Fundacja PiEA „Promotus“ , ul. Szpitalna 1/21, 05-530 Góra Kalwaria
http:/ www.promotus.pl;
e-mail: promotus@wp.pl;
biuro@promotus.pl; prezes@promotus.pl
Konto Organizatora:
81 8003 0003 2001 0000 9511 0001 Mazovia Bank Spółdzielczy w Górze Kalwarii.
Kontakt bezpośredni: tel. 0-502-522-490
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