
   

 

  

 

    

XII FESTIWAL PIOSENKI INSCENIZOWANEJ 2019 

  

 

 

1. ORGANIZATOR: 

Sochaczewskie Centrum Kultury, ul. Chopina 101 

W 2019 roku odbędzie się XII edycja Festiwalu  Piosenki Inscenizowanej.  W tym roku 

zapraszamy wszystkich uczestników do prezentacji konkursowej. 

                                        

1. TERMIN I MIEJSCE: 

Festiwal odbędzie się  9 maja 2019 roku (czwartek)  

w Sochaczewskim Centrum Kultury ul. Chopina 101,  

o godzinie 9.00. 

 

2. CEL IMPREZY: 

-promowanie dziecięcej twórczości artystycznej 

-popularyzacja piosenek dla dzieci 

-wzbogacanie doświadczeń , wymiana pomysłów w zakresie upowszechniania śpiewu   z inscenizacją 

- rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci poprzez bezpośredni kontakt z muzyką; 

-możliwość wspólnego zaprezentowania dorobku zespołów artystycznych przed sochaczewską  

publicznością na profesjonalnej scenie; 

-doskonalenie umiejętności łączenia treści piosenek z ruchem scenicznym; 



3. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 W konkursie biorą  udział : 

-soliści i zespoły w wieku od 3 do 14 lat , przewidujemy trzy grupy wiekowe:  

 3 - 6 lat  

  7 - 10 lat 

 11-14 lat 

-każdy solista ,zespół wykonuje jedną  piosenkę w języku polskim o tematyce dostosowanej do 

wieku, połączone z ruchem scenicznym, o łącznym czasie trwania do 5 minut 

-akompaniament muzyczny we własnym zakresie może być wykonywany na żywo (do dyspozycji 

fortepian) lub nagrany na płytę CDR (w systemie Wave) – dostarczony organizatorowi w dniu 

konkursu                                                                                                                                                

-prezentacje wokalne muszą być śpiewane na żywo!   

- akredytacja w wysokości 5 zł za każdego uczestnika z każdej grupy – wpłata i rejestracja w dniu 

konkursu w sekretariacie Sochaczewskiego Centrum Kultury ul. Chopina 101. 

 

4. NAGRODY 

- Każdy solista lub zespół otrzyma dyplom uczestnictwa 

-Przewidujemy trzy miejsca i wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej 

- Jury ma prawo nie przyznać nagród i wyróżnień 

 

5. JURY  

Jury zostanie powołane profesjonalne jury złożone z muzyków, animatorów kultury i instruktorów 

tańca, którzy będą oceniać : muzykalność, intonację wykonywanych piosenek, dykcję, dobór 

repertuaru,  spontaniczność, pomysłowość, stroje, oryginalność wykonania, umiejętność 

połączenia muzyki z ruchem oraz ogólny wyraz artystyczny. 

Prowadzenie festiwalu: Piotr Milczarek 

 

Na zgłoszenia czekamy do 06.05.2019 r. (poniedziałek) tel.(46)863-25-72, 668 850 336  

 lub e-mail: sekretariat.chopina.sck@gmail.com 


