Biskupiański Przegląd Folklorystyczny
Z okazji 110. rocznicy urodzin Jana z Domachowa Bzdęgi
Stara Krobia – Domachowo 2017

Regulamin Przeglądu Kapel Dudziarskich
I. Adresatami przeglądu są początkujący adepci gry na dudach wielkopolskich i
skrzypcach podwiązanych. Przegląd ma na celu umożliwienie im integracji ze
środowiskiem dudziarskim, zapoznanie się z umiejętnościami gry rówieśników
z innych kapel, oswojenie z występami na scenie, a także poddanie swoich
umiejętności i postępów w nauce pod ocenę swoich rówieśników i nauczycieli.
II. W przeglądzie udział wziąć mogą muzycy grający solo lub w kapeli w
składzie: dudy wielkopolskie i skrzypce podwiązane. Przegląd przewidziany jest
wyłącznie dla początkujących muzyków – nie będących dotąd laureatami
konkursu/przeglądu o zasięgu ponadgminnym.
III. Kapele zgłoszone do przeglądu wykonają po dwa dowolne utwory.
IV. Kapele posiadające stroje ludowe zobowiązane są do występu w nich.
Kapele, które strojów nie posiadają powinny wystąpić w ubraniach „galowych”
odpowiednich do występu na scenie.
V. Przegląd nie ma charakteru konkursu - wszyscy uczestnicy otrzymają
upominki i dyplomy uczestnictwa.
VI. Uczestnicy oceniani będą przez trzyosobowe jury powołane przez
organizatora.
VII. Jury ma prawo ma prawo przyznać wyróżnienia dla najlepiej
prezentujących się kapel i solistów
VIII. Przegląd odbędzie się 25 listopada (sobota) w Biskupiańskim Gościńcu
w Domachowie (Domachowo 75), początek o godz. 15.00.
IX. Organizatorzy gwarantują dla wszystkich uczestników dyplomy i upominki.
X. Program Przeglądu:
15.00 – Przyjazd uczestników
15.30 – Prezentacje kapel
17.30 – Koncert mistrzów
18.00 – Wręczenie upominków i dyplomów – zakończenie Przeglądu.
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XI. Karty zgłoszeń należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie
do 3 listopada 2017 na adres:
Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi,
ul. Powstańców Wlkp. 27, 63-840 Krobia, lub drogą mailową na adres:
imprezy@kinoszarotka.pl
Wszelkich informacji na temat przeglądu udziela Krzysztof Polowczyk,
tel.: 501 257 874, e-mail: imprezy@kinoszarotka.pl
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