REGULAMIN
REGIONALNEGO PRZEGLĄDU
KAPEL, ŚPIEWAKÓW I GAWĘDZIARZY LUDOWYCH
Organizatorzy:
Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego
Wójt Gminy Zbójna
Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej
Współorganizatorzy:
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
Starostwo Powiatowe w Łomży
Założenia programowe
1. Cel przeglądu
- prezentacja tradycyjnego ludowego muzykowania, stylu śpiewania, gwary i tańca,
popularyzacja tych tradycji w społeczeństwie, jak również zachowanie folkloru dla
młodszych pokoleń i środowisk twórczych,
- wytypowanie najlepszych zespołów kurpiowskich na Ogólnopolski Przegląd Zespołów
Kurpiowskich w Nowogrodzie (16 czerwca 2019 r.).
2. Miejsce przeglądu
Przegląd odbędzie się 12 maja 2019 r.(niedziela) na stadionie w Zbójnej, od godz. 14.00
Warunki uczestnictwa
1. W przeglądzie mogą wziąć udział:
− kapele ludowe, których skład winien być zgodny z wzorami danego regionu,
− soliści instrumentaliści grający na tradycyjnych instrumentach ludowych, np.
skrzypce, harmonia półtonowa, pedałowa, guzikowa, ligawki, fujarki itp.,
− zespoły śpiewacze (bez towarzyszenia instrumentalnego),
− śpiewacy (bez towarzyszenia instrumentalnego),
− pary taneczne wykonujące tańce ludowe regionu, który reprezentują,
− gawędziarze ludowi,
− zespoły folklorystyczne.
2. W ramach konkursu po 2 utwory wykonują:
− kapele ludowe,
− soliści instrumentaliści,
− śpiewacy ludowi,
− zespoły śpiewacze,
− pary taneczne.
Gawędziarze - dwie gadki, a zespoły folklorystyczne - program, który nie przekracza
10 minut.
3. Zgłoszenie programu odbywa się po wypełnieniu karty zgłoszenia i nadesłaniu jej
na adres Regionalnego Ośrodka Kultury, 18-403 Łomża ul. Małachowskiego 4,
do 30 kwietnia 2019 r. Zgłoszenia przysłane po terminie nie będą uwzględniane
w programie konkursu!

Ocena programu
1. Jury będzie oceniać każdą kategorię wykonawców oddzielnie.
2. Kryteria oceny:
- dobór repertuaru zaczerpniętego z autentycznego folkloru muzycznego
i zachowanie tradycji regionalnej,
- wykonanie muzyczne, skład instrumentalny, tradycyjna technika gry oraz właściwy
zestaw instrumentów, a także wierność odtworzenia melodii i tańców,
- ocenie podlegać będzie także układ taneczny, stroje i rekwizyty zgodnie
z regionem oraz widowiskowość prezentowanego programu.
3. Laureaci I i II nagrody mogą wziąć udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów
Kurpiowskich w Nowogrodzie (16.06.2019 r.), jeżeli przygotują program zgodny
z w/w regulaminem.
Nagrody
1. Wysokość oraz ilość nagród uzalezniona będzie od środków zgromadzonych na ten cel.
Uwagi
− Organizatorzy dopuszczają udział w imprezie zespołów pieśni i tańca (poza konkursem).
− Każdy uczestnik może brać udział w zasadzie tylko w jednej kategorii przeglądu.
− Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu
i podziału nagród.
− Uczestnicy przeglądu winni zgłosić się w biurze organizacyjnym do godz. 13.00.
- Organizatorzy zapraszają również twórców ludowych do prezentacji i sprzedaży swoich
prac.
Przegląd adresowany jest do uczestników pochodzących z powiatów: Łomża,
Zambrów, Grajewo, Kolno, Wysokie Mazowieckie i gmina Goniądz (obszar dawnego
województwa łomżyńskiego)
Dodatkowe informacje
Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży,
18-403 Łomża, ul. Małachowskiego 4, tel. 086 219 01 11, e-mail:rok@4lomza.pl

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
zaprasza do udziału

Przegląd realizowany dzięki pomocy :

Starostwa Powiatowego w Łomży

Urzędu Gminy Zbójna i Gminnego Ośrodka
Kultury w Zbójnej
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Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w
Białymstoku
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