V Ogólnopolski Konkurs Wokalny dla dzieci i młodzieży
im. Zygmunta Noskowskiego w Brzesku
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do 21 lat kształcących się w śpiewie klasycznym bez
ograniczeń instytucjonalnych. Konkurs składa się z I etapu i finału.
Cele konkursu: propagowanie prawidłowej emisji i higieny głosu wśród dzieci i młodzieży.
Popularyzacja klasycznej muzyki wokalnej ze szczególnym uwzględnieniem utworów dla dzieci
napisanych przez kompozytorów polskich oraz polskiej liryki wokalnej.
Termin: 15 kwietnia 2018, niedziela, godz. 9.00
Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku, Plac Targowy 10, ul. Kościuszki 7, 32-800 Brzesko
Organizatorzy: Urząd Miejski w Brzesku, Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku
Partner: Akademia Muzyczna w Krakowie, Szkoła Muzyczna I stopnia w Brzesku
Patronat: Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka

Regulamin
Kategorie:
I kategoria: Bez dolnej granicy wieku do 12 lat
II kategoria: od 13 lat do 15
III kategoria: od 16 lat do 18
IV kategoria: od 19 lat do 21
Program:
I Etap
I kategoria: jeden dowolny utwór z akompaniamentem dostosowany do wieku i umiejętności
wykonawcy lub pieśń Z. Noskowskiego. Dozwolona piosenka dziecięca, musicalowa lub ludowa pod
warunkiem, że będzie wykonana techniką opartą o podstawowe elementy kształcenia klasycznego.
II kategoria: jeden dowolny utwór z akompaniamentem dostosowany do wieku i umiejętności
wykonawcy lub pieśń Z. Noskowskiego. Dozwolona piosenka dziecięca, musicalowa lub ludowa pod
warunkiem, że będzie wykonana techniką opartą o podstawowe elementy kształcenia klasycznego.
III kategoria: jeden dowolny utwór klasyczny z akompaniamentem dostosowany do wieku
i umiejętności wykonawcy lub pieśń Z. Noskowskiego.

IV kategoria: jeden dowolny utwór klasyczny
gatunku głosu wykonawcy lub pieśń Z. Noskowskiego.

z

akompaniamentem
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Wyklucza się występ z akompaniamentem nagranym na CD itp. (podkładem) i mikrofonem.
Po uzyskaniu minimum 20 pkt. uczestnicy przechodzą do finału.
Finał:
I kategoria: jeden dowolny utwór lub pieśń Z. Noskowskiego
II kategoria: jeden dowolny utwór lub pieśń Z. Noskowskiego
III kategoria:
1. aria z dowolnej epoki dostosowana do gatunku głosu, wieku i umiejętności wykonawcy,
2. dowolny utwór lub pieśń Z. Noskowskiego (utwory powinny charakteryzować się
kontrastowym charakterem).
IV kategoria:
1. aria z dowolnej epoki dostosowana do gatunku głosu wykonawcy,
2. dowolny utwór lub pieśń Z. Noskowskiego
kontrastowym charakterem).

(utwory powinny charakteryzować się

Utwory w I etapie i finale nie mogą się powtarzać.
Organizatorzy przewidują nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie pieśni Z. Noskowskiego
w każdej grupie wiekowej. Uczestnicy, którzy chcą brać udział w tej konkurencji prezentują pieśń
Z. Noskowskiego w pierwszym lub drugim etapie zamiast utworu dowolnego.
Spośród finalistów wybierani są laureaci oraz osoby wyróżnione wg ilości otrzymanych punktów od
komisji wchodzącej w skład jury. Funkcję przewodniczącego jury pełni dr hab. Maria SeremetDziewięcka z Akademii Muzyczej w Krakowie. Organizatorzy zapewniają nagrody finansowe oraz
książkowe. Najmłodszy uczestnik otrzymuje nagrodę rzeczową niezależnie od poziomu umiejętności.
Laureaci będą mogli wziąć udział w koncercie specjalnym, który zostanie zorganizowany w sali
koncertowej Akademii Muzycznej „Florianka”, ul. Sereno Fenn’a 15 w terminie wskazanym przez
władze uczelni.
Przesłuchania I, II i III kategorii odbędą się w sali 205 Regionalnego Centrum KulturalnoBibliotecznego w Brzesku, Plac Targowy 10, w godzinach przedpołudniowych.
Przesłuchania IV kategorii odbędą się w sali Miejskiego Ośrodka Kultury ul. Kościuszki 7, w godzinach
popołudniowych. Sale do rozśpiewania, kasa do wpłat wpisowego oraz catering znajdować się będą
w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku, Plac Targowy 10.
Przedział czasowy przesłuchań pozostaje do ustalenia w zależności od ilości zgłoszeń.

Koncert laureatów i rozdanie nagród odbędzie się 15 kwietnia 2018 r. o godz. 19.00 w sali Miejskiego
Ośrodka Kultury , ul. Kościuszki 7.
Zgłoszenia przesyła się na adres: mkucinska@interia.eu do 08 kwietnia 2018 r. O przyjęciu decyduje
kolejność zgłoszeń.
Opłata wpisowa (uiszcza się na miejscu przed rozpoczęciem konkursu, kasa Regionalnego Centrum
Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku, Plac Targowy 10, parter):
Kategoria I i II – 30 zł
Kategoria III – 50 zł
Kategoria IV – 70 zł
Istnieje możliwość wynajęcia akompaniatora: pani Elżbieta Ekielska tel. 514 669 623.
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Brzesku,
ul. Piastowska 2B, tel. 14/ 663-00-63
Wszelkich informacji udziela dyrektor artystyczny konkursu dr Monika Gruszowska.
e-mail: mkucinska@interia.eu
tel. 604 555 897

