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XIX Regionalny Przegląd Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. prof. Adolfa Dygacza

Regulamin
Organizatorzy:
1. Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny
2. Związek Górnośląski w Katowicach
3. Samorządy miast i gmin - organizatorzy eliminacji rejonowych i przeglądu finałowego
Kto może wziąć udział?- kategorie wiekowe
1. Dzieci - przedszkola, szkoły podstawowe
2. Młodzież - gimnazja ,szkoły ponadgimnazjalne
3. Dorośli – kategoria otwarta
Co śpiewamy?
1. Śląskie pieśni ludowe
Oceniany jest głównie śpiew. Taniec i strój ludowy jest traktowany jako element dodatkowy.
W tegorocznej edycji Przeglądu dodatkowo punktowane będą wykonania nowych utworów
zamieszczonych w wydanym w 2011 roku śpiewniku „Pieśni dla dzieci i młodzieży ze zbiorów profesora
Adolfa Dygacza” – wybór Janina Dygacz. (Śpiewnik jest do nabycia w sklepie internetowym Zespołu
„Śląsk” lub w formacie PDF na stronie www.zespolslask.pl).
Kategorie:
1.
2.
3.
4.
5.

soliści,
zespoły wokalne,
zespoły wokalno - instrumentalne,
zespoły pieśni i tańca,
chóry ( powyżej 15 osób śpiewające a’cappella).

Uwaga: każdy występujący może wziąć udział tylko w jednej kategorii wykonawczej.
Kryteria oceny







dobór repertuaru,
zachowanie cech gwarowych,
walory wokalne,
akompaniament,
ogólny wyraz artystyczny,
strój ludowy jako dodatkowy element wyrazu artystycznego ( nie jest obowiązkowy ).

Kryteria dyskwalifikacji
1. Akompaniament keyboardu.
2. Śpiewanie do półplaybacku.
3. Przekroczenie wyznaczonego czasu:
dla solistów są to 2 pieśni – bez ograniczeń czasowych
dla pozostałych kategorii - do 10 minut
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4. Uczestnicy nie mogą występować w różnych kategoriach wykonawczych z wyjątkiem kapel
i akompaniatorów.
5. Repertuar wykonywany na scenie nie może się powtarzać w ciągu trzech ostatnich lat.
Nagrody
1. Nagroda „Grand Prix” oraz statuetka „Szczyglika” Śląskiego Śpiewania.
Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego - nagroda pieniężna. 5000,00 zł
2. Nagrody finansowe:
1. Nagrody pieniężne za I , II i III miejsce w każdej kategorii wykonawczej w kategoriach
wiekowych 1 oraz 2.
2. Nagrody pieniężne za I, II i III miejsce dla 3 kategorii wiekowej bez względu na kategorię
wykonawczą.
3. Nagrody pieniężne za I, II i III miejsce w kategorii wiekowej Przedszkolacy bez względu
na kategorię wykonawczą. Nagroda w tej kategorii wiekowej jest nagrodą dodatkową i nie
wyklucza przedszkolaków z udziału w zmaganiach konkursowych w poszczególnych
kategoriach wykonawczych.
3. Nagrody specjalne:
Udział w koncercie galowym odbywającym się w Koszęcinie podczas podsumowania Przeglądu
w dniu 2 czerwca 2012 Do koncertu zostaną zaproszone najciekawsze zespoły i wykonawcy
wytypowani przez kierownictwo artystyczne Zespołu „Śląsk” na każdym z etapów Przeglądu.
Udział w koncercie specjalnym organizowanym przez Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława
Hadyny: zdobywca nagrody „Grand Prix” oraz zespoły zaproszone przez Zespół „Śląsk”.
Ogłoszenie wyników Przeglądu nastąpi w ciągu 7 dni od zakończenia Przeglądu finałowego
w Piekarach Śląskich na stronie internetowej Zespołu „Śląsk” www.zespolslask.pl.
Wręczenie nagród nastąpi wyłącznie w trakcie Koncertu Galowego „Śląskiego Śpiewania”
w dniu 02 czerwca 2012 r. w Koszęcinie.
Podczas eliminacji rejonowych oraz przeglądu finałowego jury będzie kwalifikowało wykonawców
do Finału Konkursu Muzyki i Pieśni Stanisława Hadyny, który odbędzie się w siedzibie Zespołu
„Śląsk” w Koszęcinie 21 września 2012 roku. Informację o zakwalifikowaniu, regulamin konkursu
i warunki uczestnictwa podmioty wykonawcze otrzymają w ciągu 7 dni od daty zakończenia Przeglądu
Finałowego w Piekarach Śląskich.
Jury może zadecydować o innym podziale nagród.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Jury.
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