Szkoła Podstawowa
im. ks. Jana Twardowskiego w Chylicach

„KONKURS PIOSENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ”

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego
w Chylicach. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV- VIII szkoły podstawowej.
2. Forma konkursu – nagranie elektroniczne -pendrive, płyta DVD
3. Celem konkursu jest:
•

wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich
umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego,

•

wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy
aktywności artystycznej,

•

zachęcanie do wspólnych, ponadpokoleniowych muzycznych spotkań,

•

przywrócenie naszej zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już, polskich
pieśni patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju

•

podniesienie świadomości narodowej

a) wartości moralne
b) wartości duchowe
c) poczucie wartości jednostki
•

pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny podniesienie poziomu
świętowania wydarzeń Ojczyźnianych w środowisku.

4. Uczestnicy SP kl. IV -VI
•

soliści

•

grupy wokalne (max 5 osób)

Uczestnicy SP kl. VII – VIII
•

soliści

•

grupy wokalne (max 5 osób)
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5. Zgłoszenia uczestników:
Zgłoszenia solistów oraz zespołów wokalnych do konkursu dokonują
opiekunowie do dnia 18 października 2020 r. na nr faksu: 22/7564125
Druk zgłoszeniowy do pobrania na stronie szkoły - http://szkolachylice.pl
6. Regulamin
•

uczestnicy w eliminacjach przygotowują i wykonują dwa utwory:
- jedną piosenkę wybraną z repertuaru obowiązkowego (3-zwrotki)
- drugą dowolną piosenkę o charakterze patriotycznym (3-zwrotki)

•

prezentacja utworów wyłącznie w języku polskim oraz z podkładem muzycznym

lub a cappella.
•

podkładem muzycznym może być:

- akompaniament gitary, skrzypiec itp.
- nagranie na płycie CD w formacie AUDIO
•

czas występu nie może przekraczać 6 minut.

•

szkołę może reprezentować trzech solistów i trzy zespoły

•

wykonania uczestników należy dostarczyć na pendrive lub płycie DVD do 20
października 2020 r.

7. Kryterium oceny stanowić będzie:
•

dobór repertuaru

•

interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny

•

innowacje artystyczne

•

wrażenie artystyczne

•

muzykalność i warunki głosowe wykonawców

8. Terminy:
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przesłuchanie uczestników odbędzie
października 2020 r. w godz. 12.00 – 16.00.
•

się

w

dniu

30

•

nagrania występów laureatów konkursu zostaną przedstawione w szkołach, które
wzięły udział w konkursie.

•

nagrody będzie można odebrać od 8 listopada 2020 r. w Szkole Podstawowej im.
ks. Jana Twardowskiego w Chylicach przez jednego przedstawiciela szkoły,
zachowując wszystkie procedury związane z bezpieczeństwem w okresie pandemii
po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym

9. Jury:
Występy oceniać będzie komisja artystów – aktorów związanych z naszą gminą.
10 . Informacji dodatkowych udzieli p. Beata Świder, tel. 501688111

REPERTUAR OBOWIĄZKOWY
1. Bogurodzica

11. My, Pierwsza Brygada

2. Boże coś Polskę

12. O mój rozmarynie

3. Czerwone maki na Monte Cassino

13. Ostatni Mazur

4. Cześć polskiej ziemi

14. Pierwsza Kadrowa

5. Deszcz jesienny deszcz

15. Płynie Wisła, płynie

6. Dnia pierwszego września

16. Przybyli ułani pod okienko

7. Dziś do Ciebie przyjść nie mogę

17. Rozszumiały się wierzby płaczące

8. Gaude Mater Polonia

18. Szara Piechota

9. Hymn do Bałtyku

19. Ułani, ułani

10. Jak długo w sercach naszych

20. Wojenko, wojenko
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