
XVII FESTIWAL 
TWÓRCZOŚCI RELIGIJNEJ

PSALLITE DEO 2014
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R E G U L A M I N

III. Termin:                      16 - 19 października 2014

IV. Cele:

*   budowa postaw ekumenicznych i dialogu międzykulturowego ze szczególnym 
    uwzględnieniem chrześcijańskich wartości duchowych,
*   rozwijanie muzykalności, wrażliwości i kultury scenicznej,
*   popularyzacja repertuaru piosenki religijnej,
*   prezentacja dorobku amatorskiego ruchu artystycznego zespołów polskich 
    i zagranicznych,
*   stworzenie okazji do kontaktów i wymiany doświadczeń artystycznych 
    młodzieży, także wymiany zagranicznej.

V. Uczestnicy:

*   festiwal jest konkursem otwartym, skierowanym do chrześcijańskich
    środowisk artystycznych,
*   adresowany jest do wykonawców polskich i zagranicznych,
*   zapraszamy grupy działające przy placówkach oświatowych, ośrodkach kultury, 
    parafiach, zakonach, organizacjach pozarządowych, podmiotach gospodarczych
    i innych.

I. Organizator              Dom Kultury w Kętach

II. Patronat honorowy: 

    Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach 
    Eugeniusz Zawadzki

    Ordynariusz Diecezji Bielsko - Żywieckiej 

    Kościoła Rzymsko - Katolickiego 
    Bp Roman Pindel

    Biskup Diecezji Cieszyńskiej
    Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego 
    Bp Paweł Anweiler

    Ordynariusz Diecezji Łódzko - Poznańskiej Autokefalicznego              
    Kościoła Prawosławnego Abp Szymon Romańczuk

    Biskup Kościoła Ewangelicko - Reformowanego 
    Bp Marek Izdebski

    Biskup Kościoła Ewangelicko - Metodystycznego
    Bp Andrzej Malicki

Patronat: Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego 



VI. Zasady uczestnictwa:

Festiwal Przebiega w dwóch prezentacjach:
- Międzydekanalny Przegląd Muzyczny /17.10. 2014/
- Ogólnopolski Konkurs Muzyczny  /18.10.2014/
1) wykonawcy przygotowują na konkurs 2 utwory o treści religijnej (zespoły 
    zagraniczne mogą wykonać 1 piosenkę w języku polskim),
2) ponadto prosimy zespoły o przygotowanie utworu o św. Janie Kantym - patronie 
    naszego miasta, który zaprezentują gościnnie poza konkursem,
3) wykonawca ma prawo wystąpić tylko raz w jednej kategorii,
4) niedopuszczalne jest wykonanie utworów nagrodzonych już w innych konkursach 
    lub w poprzednich edycjach naszego festiwalu,
5) zgłoszenie powinny zawierać - informacje o wykonawcy (zawarte w karcie 
    zgłoszenia załączonej do regulaminu),
6) w trosce o wysoki poziom festiwalu prosimy o przysłanie pliku dźwiękowego z 
    nagranych utworów.
7) rider ( techniczne wymagania koncertowe),
8) przy utworze własnym mile widziany zapis nutowy piosenek podpisany tekstem.

VIII. Uwagi:

*  w trakcie przesłuchań konkursowych nie przewiduje się bisów,
*  każdy uczestnik ma możliwość próby akustycznej zgodnie,
    z harmonogramem prób przygotowanym przez organizatorów,
*  w dniu festiwalu organizatorzy zapewniają zespołom zagranicznym nocleg 
    i poczęstunek, według wcześniejszych ustaleń.
*  uczestników Przeglądu Międzydekanalnego nie dotyczy pk.6/VI regulaminu.

IX. Terminy: do 15.09.2014 r. na adres organizatora:
    należy przesłać kartę zgłoszenia z nagraniem na płycie CD,
    pendrive lub mailem (z dopiskiem Psallite Deo).
    W Międzydekanalnym Przeglądzie Muzycznym tylko karta zgłoszenia.
    do 1.10.2014 r. zespoły zakwalifikowane przez komisję artystyczną 
    otrzymają informację drogą mailową lub telefoniczną.

VII. Ocena:

*  oceny uczestników dokonuje komisja artystyczna powołana przez Organizatora. 
*  w ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:
    dobór repertuaru, interpretacja, intonacja (czystość śpiewu), dykcja, kultura 
    sceniczna, ogólny wyraz artystyczny. 
*  ocenę występu konkursowego podnosi zaprezentowanie muzyki oryginalnej, 
    wykonanej w całości,,na żywo”.
*  uczestnicy oceniani będą w następujących kategoriach: soliści, chóry, zespoły 
    wokalno - instrumentalne. 
*  w Międzydekanalnym Przeglądzie Muzycznym kategorie jw. oraz dodatkowa
    / ludowe zespoły śpiewacze/
*  komisja artystyczna zastrzega sobie prawo zmiany kategorii lub stworzenia nowej, 
    jeśli zajdzie taka potrzeba.
*  Jury po Międzydekanalnym Przeglądzie Muzycznym nominuje laureatów 
    do Ogólnopolskiego Konkursu Muzycznego.



X. Nagrody:

*   nagrodę GRAND PRIX 
     (rzeźbę artystyczną ,,Człowiek to anioł z jednym skrzydłem”
     oraz nagrodę pieniężną) otrzyma zespół wytypowany spośród 
     wszystkich wykonawców, 
*   laureaci I,II,III miejsca w poszczególnych kategoriach otrzymają dyplomy 
    oraz nagrody rzeczowe,
*   wszystkie zespoły otrzymają dyplomy pamiątkowe za udział,
*   Nagroda Specjalna im. Księdza Jacka Wieczorkiewicza
     ( przyznaje Beskidzkie Radio Katolickie ANIOŁ BESKIDÓW),
*   Nagroda Specjalna Dyrektora Domu Kultury w Kętach,

XI. Patronat medialny:

     
    Dane teleadresowe

    Dom Kultury w Kętach
    ul.Żwirki i Wigury 2a
    32-650 Kęty, woj.małopolskie 
    tel. +48(33) 844 86 79, fax.+ 48(33) 845 27 10
    e-mail: animator@domkultury.kety.pl
    www.domkultury.kety.pl  
    (na stronie zamieszczony jest regulamin i wzór karty do pobrania).

 Informacji o festiwalu udziela Dział Programowo - Animacyjny
 instruktor: Dorota Wojewodzic - tel. 33/ 844 86 76.


