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REGULAMIN
„W POSZUKIWANIU I PRZEKAZYWANIU FOLKLORU”
Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych Województwa Podlaskiego
10 września 2017 r.
Organizatorzy:
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej
Współorganizatorzy:
Domy i Ośrodki Kultury biorące udział w Przeglądzie
Założenia programowe:
Celem Przeglądu jest:
 upowszechnianie i podtrzymywanie tradycyjnej muzyki, śpiewu, tańca i gwary;
 wspieranie rozwoju tradycji lokalnych oraz ich promocja;
 rozbudzanie zainteresowań mieszkańców i włączenie ich w działania kulturalne;
 zachowanie folkloru dla młodszych pokoleń i środowisk twórczych;
 kwalifikacja na Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu
w czerwcu 2018 roku.
Warunki uczestnictwa:
W Przeglądzie mogą wziąć udział wykonawcy w następujących kategoriach:
 kapele ludowe, których skład i repertuar jest zgodny ze wzorami rodzimego folkloru;
 soliści instrumentaliści grający na tradycyjnych instrumentach ludowych;
 śpiewacy ludowi;
 zespoły śpiewacze (bez towarzyszenia instrumentalnego);
 pary i grupy taneczne wykonujące tańce ludowe reprezentowanego regionu;
 gawędziarze ludowi;
 zespoły i soliści folkloru rekonstruowanego;
 zespoły i soliści w kategorii „mistrz-uczeń”.
Czas prezentacji kapel, solistów, zespołów śpiewaczych, par, grup tanecznych – do 10 min.,
gawędziarzy – 2 gadki.
Ocena programu:
Jury będzie oceniać każdą kategorię wykonawców oddzielnie.
Kryteria oceny:
 dobór repertuaru zaczerpniętego z autentycznego rodzimego folkloru;
 wykonanie muzyczne, skład instrumentalny, tradycyjna technika gry, gwara,
a także wierność odtworzenia melodii i tańców;
 układy taneczne i stroje.

Terminy:
Przegląd ma charakter dwuetapowego konkursu:
Etap I – Przeglądy powiatowe lub międzypowiatowe powinny się odbyć do 31 sierpnia 2017 r.
a) Zespoły i soliści z powiatów łomżyńskiego, kolneńskiego, grajewskiego, zambrowskiego,
wysokomazowieckiego oraz Gminy Goniądz zostali zakwalifikowani na Regionalnym
Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych w Zbójnej w dniu 14 maja 2017 roku.
b) Zespoły i soliści z powiatu monieckiego zostali zakwalifikowani na Powiatowym
Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych w Krypnie w dniu 30 lipca 2017 roku.
c) Zespoły i soliści z powiatów augustowskiego, białostockiego, bielskiego, hajnowskiego,
sejneńskiego, siemiatyckiego, sokólskiego i suwalskiego proszeni są o przesłanie kart
zgłoszeń, listy uczestników oraz nagrania utworów konkursowych (na dysku CD, DVD,
MP3, You Tube) na adres organizatora (Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w
Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 8, 15-950 Białystok) do dnia 31 sierpnia 2017 roku. Na
podstawie otrzymanych materiałów Jury wytypuje uczestników II Etapu.
Etap II – Wojewódzki Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych
Odbędzie się 10 września 2017 r. (niedziela) w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej (ul. Leśna 7,
16-010 Wasilków). Początek godz. 10:00.
Adres do korespondencji:
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 8, 15-950 Białystok
Kontakt:
Agnieszka Jakubicz, Dariusz Kryszpiniuk, Elżbieta Półkośnik
tel./fax 85 744 63 13
e-mail: muzyka@woak.bialystok.pl

Uwagi:
 Każdy z uczestników może brać udział tylko w jednej kategorii Przeglądu.
 Organizatorzy zapewniają wyżywienie uczestnikom. Koszt przejazdu i ubezpieczenia
pokrywają instytucje delegujące.
 Koszty uczestnictwa w OFKiŚL w Kazimierzu ponoszą zakwalifikowane zespoły i soliści.
 Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
 Przesłanie karty zgłoszenia na Przegląd jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 Organizator Przeglądu zastrzega sobie prawo dokumentowania i późniejszego wykorzystania
prezentacji konkursowych (bez wypłacania honorariów) w celach dokumentacyjnych,
badawczych oraz promocyjnych.
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
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