Regulamin przeglądu folklorystycznego,
Białostockie Muzeum Wsi, 15 września 2013 r.
I. CELE PRZEGLĄDU:
- popularyzacja lokalnej kultury ludowej;
- upowszechnienie wiedzy o tradycjach regionalnych wśród mieszkańców województwa
podlaskiego
II. ZAŁOśENIA ORGANIZACYJNE:
1. Czas: 15 września 2013 r. (niedziela); początek godz. 11.00
2. Miejsce: Białostockie Muzeum Wsi (skansen k. Białegostoku), szosa do Augustowa
3. W przeglądzie mogą uczestniczyć:
- ludowe zespoły śpiewacze, obrzędowe i taneczne;
- kapele ludowe
- soliści śpiewacy i soliści instrumentaliści
- zespoły i soliści folkloru rekonstruowanego
- zespoły i soliści w kategorii „DuŜy – Mały” (inaczej „Mistrz – Uczeń”) 1
4. Czas prezentacji: do 15 minut (nie dotyczy widowisk obrzędowych indywidualnie
zaproszonych przez organizatorów).
5. Jury oceniać będzie:
- autentyzm repertuaru, kostiumu i gwary (występujący nie posiadający lokalnego stroju
mogą występować w zwyczajowym wiejskim ubraniu; kobiety prosimy o dostosowanie
tradycyjnego nakrycia głowy do realnego wieku i stanu cywilnego)
- sposób wykonania (tradycyjna praktyka wykonawcza oraz kultura sceniczna);
- wykorzystanie własnego folkloru (takŜe folkloru poszczególnych grup narodowych i
etnicznych);
- poziom wykonania (wyraz artystyczny);
- rodzaje i stopień stylizacji.
6. Zalecenie szczegółowe:
Organizatorzy sugerują aby wokalne prezentacje zawierały wykonanie lokalnych pieśni w
wersji tradycyjnej (nie dotyczy zespołów stylizowanych).
7. Zespoły z terenu województwa podlaskiego wyróŜniające się w prezentowaniu własnego
autentycznego folkloru będą typowane do udziału w wojewódzkich, ogólnopolskich i
międzynarodowych
przeglądach
folklorystycznych
(m.in.
do
reprezentowania
Białostocczyzny na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w
Kazimierzu n/Wisłą w czerwcu 2014).
8. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
9.Wszystkie zespoły występujące w przeglądzie otrzymają dyplomy uczestnictwa.
10. Uczestników prosimy o pozostanie w skansenie do ogłoszenia wyników.
11. Uczestników prosimy o pozostanie w strojach ludowych przez czas trwania przeglądu, aŜ
do ogłoszenia wyników.
12. Wykonawcy przyjeŜdŜają na własny koszt.
13. Na zgłoszenia zespołów czekamy do 2 września 2013.
14. Informacji telefonicznych oraz e-mail’owych udziela:
Iwona Piaskowska - tel. 85: 7436082, 517 484 331; e-mail: bmw@muzeum.bialystok.pl

1

Prezentacja przez dzieci i młodzieŜ tradycji instrumentalnych i wokalnych bezpośrednio przejętych od swoich
mistrzów. KaŜda pozycja prezentowanego repertuaru powinna być rozpoczęta przez mistrza i kontynuowana
przez ucznia. Jest to konkurs dla ucznia, a nie mistrza. Wiek ucznia nie powinien przekraczać 16 roku Ŝycia.

