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muzyka

V Międzynarodowy Festiwal
Piosenki Dolnośląska Nutka
Bielawa 2022

Galeria zdjęć

Kategoria imprezyimpreza
międzynarodowa

muzyka festiwal

Cena bezpłatne

Grupa docelowa dzieci, młodzież

Prowadzący Robert Letniowski



Organizacja

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie

 

Dyrektor Artystyczny Festiwalu: Robert Letniowski

Biuro Festiwalu: Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki

Partnerzy:

Gmina Bielawa,

Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.,

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie,

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie.

                          Kontakt:

                   58-260 Bielawa, ul. Piastowska 19 C

                                   +48 74 645 64 21 - Biuro Festiwalu

                                   +48 609 12 00 70 - Dyrektor
Artystyczny Festiwalu

                                   e-mail: biuro@imprezybielawa.pl

                                                             
www.imprezybielawa.pl

Kategorie  wiekowe:  o  przynależności  do  danej  kategorii
wiekowej decyduje rok

                                       urodzenia Uczestnika.

Kategoria A   –   6-8 lat  

Kategoria B   –   9-11 lat

Kategoria C   –   12-13 lat

Kategoria D   –   14-16 lat

Kategoria E   –   17+ lat

 

mailto:biuro@imprezybielawa.pl


Nagrody festiwalowe:

Zdobywcy  trzech  pierwszych  miejsc  w  każdej  z
kategorii  wiekowych  otrzymują  następujące  nagrody:

I miejsce  -    500 zł, pamiątkowy puchar i dyplom

II miejsce -    400 zł, pamiątkowy puchar i dyplom

III miejsce -   300 zł, pamiątkowy puchar i dyplom

Grand Prix - 1.000 zł, pamiątkowy puchar i dyplom

Jury:  W składzie Jury zasiądą wybitne osobowości
wywodzące  się  spośród  artystów  scen  polskich,
muzyków i specjalistów w dziedzinie emisji głosu.
Będą to:

dr  hab.  Joanna Horodko,  Halina Mlynkowa,  Artur
Orzech i Szymon Wydra.

 

 

Kryteria oceny:

 

Dobór repertuaru, dostosowanie do wieku i możliwości
wykonawczych,

Dykcja,

Interpretacja utworu,

Muzykalność i warunki głosowe wykonawców,

Ogólna prezentacja na scenie.

 

Program

Przebieg Festiwalu:  Festiwal składa się z pięciu etapów:

 

rejestracji  na  stronie  imprezybielawa.pl  do  15  maja
2022 r.,



eliminacji  wstępnych  na  postawie  materiałów  video,
dokonywanych  przez  Komisję  Artystyczną,  które
potrwają  od  15  do  30  maja  2022  r.,

konkursu wokalnego „na żywo” 10 i 11 czerwca 2022
r.,

Koncertu Galowego 12 czerwca 2022 r.,

Występu  „dziecko  +  rodzic”  podczas  dodatkowego
konkursu  „Muzyka  łączy  pokolenia”  -  specjalna
Kategoria F. Udział w tej części nie jest obowiązkowy
               i nie podlega wcześniejszej kwalifikacji.

 

Zgłoszenia  śpiewających  rodzin  do  konkurencji  „Muzyka
łączy pokolenia” odbędą się w dniu konkursu tj. 11 czerwca
2022  r.,  podczas  rejestracji  uczestników  Festiwalu.
Obowiązuje  limit  zgłoszeń -  maksymalnie  20 podmiotów
wykonawczych.

 

Uczestnictwo  w  Festiwalu  poprzedzone  będzie
kwalifikacjami  wstępnymi,  przeprowadzonymi  przez
Komisję Artystyczną powołaną przez Organizatora. Zespół
ten,  na  podstawie  materiałów  demo,  wyłoni  po
„przesłuchaniach w ciemno” (bez znajomości personaliów
wykonawcy)  maksymalnie  125  uczestników,  którzy
rywalizować  będą
w poszczególnych kategoriach wiekowych.

 

Konkurs wokalny na żywo w dniach 10-11 czerwca odbywać
s i ę  b ę d z i e  z  p o d k ł a d e m  p ó ł p l a y b a c k  l u b  z
akompaniamentem  jednego  instrumentu  (szczegóły  w
dalszej  części  regulaminu).

 

W koncercie galowym wezmą udział wybrani Laureaci oraz
zdobywca  Nagrody  Grand  Prix,  wytypowani  przez
Organizatora  Festiwalu.



Cel

Cele:             

Podnoszenie  poziomu  współpracy  polsko-czeskiej  z
partnerskim  miastem  Hronov,

Stwarzanie okoliczności  sprzyjających nawiązywaniu i
zacieśnianiu relacji pomiędzy uczestnikami festiwalu,

Podnoszenie  poziomu  wokalnego  młodych  i
utalentowanych  artystów,

Promowanie twórczości artystycznej dzieci i młodzieży
oraz  promocja  Dolnośląskiego  Inkubatora  Art-
Przedsiębiorczości w Bielawie, Regionu Dolnego Śląska
w tym Bielawy oraz Gór Sowich.

Opcje strony

Weź udział w imprezie, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych termnów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

Miejski Ośrodek Kultury i
Sztuki w Bielawie

Zarejestruj się

https://imprezybielawa.pl/umb/kursy/zapisz/1764o19,Zapisz.html

