

3. Uczestnik winien wykona 2 dowolnie wybrane utwory
uwzgl dnione w wykazie, który stanowi zał cznik do regulaminu.
Czas prezentacji nie powinien przekroczy 15 min.
5. Koszt zwi zany z przygotowaniem do prezentacji, przejazdem
pokrywaj uczestnicy.
6. Koszty wy ywienia uczestników ponosi organizator.
7. W festiwalu mog wzi udział wokalistki i wokali ci w wieku
powy ej 15 lat. Organizatorzy nie okre laj górnej granicy wieku
uczestników prezentacji konkursowej.




IV. Przepisy ogólne.
1. Wykonawców ocenia b dzie jury powołane przez organizatora.
2. Jury decyduje o podziale nagród.
3. Organizator zapewnia profesjonalne nagło nienie oraz technik
sceniczn .






V. Kryteria oceny jury:
1. Ogólne wra enie artystyczne.
2. Interpretacja i wykonanie.
3. Dobór repertuaru.
4. Nagrody zostan przyznane w dwóch kategoriach:
a) soli ci
b) zespoły wokalne







Zgłoszenia przygotowane wg zał czonego wzoru prosimy
przesyła na adres organizatora:





Białobłocki O rodek Kultury ul. Czysta 1a
86 – 005 Białe Błota telefax 52 381 40 37,
e-mail:bok@bialeblota.pl z dopiskiem:
Festiwal im. Miry Kubasi skiej
VI. Sprawy nie uj te regulaminem rozstrzyga Jury w porozumieniu
z organizatorem.


III. Warunki uczestnictwa
1.Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do dnia 20 kwietnia
2009 na adres organizatora karty zgłoszenia - kwalifikacja
wst pna.
2. O zakwalifikowaniu do udziału w Festiwalu organizator
powiadomi uczestników w formie pisemnej do dnia 15.05.09.



















Festiwal odb dzie si w dniu 19-20.06.2009 roku na scenie letniej
Białobłockiego O rodka Kultury w Białych Błotach.
Festiwal przebiegał b dzie dwuetapowo.
19.06 2009 o godzinie 12.00 odb d si przesłuchanie wst pne
wszystkich uczestników poł czone z warsztatami dla wokalistów.
20 czerwca 2009 o godz. 16.00 na scenie letniej Białobłockiego
O rodka Kultury w Białych Błotach odb dzie si koncert finałowy.
Wykonawcom w prezentacjach finałowych towarzyszył b dzie
zespół After Blues.



II Termin oraz miejsce festiwalu



















W festiwalu mog wzi udział soli ci oraz zespoły wokalne
I Cel festiwalu.
1. Upowszechnienie szerokiego dorobku artystycznego
Miry Kubasi skiej – jednej z najwi kszych polskich wokalistek.
2. Stworzenie uczestnikom festiwalu warunków do wymiany
do wiadcze artystycznych.
3. Festiwal jest form hołdu składanego Mirze Kubasi skiej za jej
wieloletni działalno artystyczn i nieoceniony wkład w rozwój
polskiej muzyki rozrywkowej.

















Białobłocki O rodek Kultury
zaprasza do udziału
w IV OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU
IM. MIRY KUBASIŃSKIEJ
pt. ”Na drugim brzegu tęczy”

Podpis wykonawcy....................................................................

KARTA ZGŁOSZENIA

Białobłocki O rodek Kultury w Białych Błotach
86-005 Białe Błota ul. Czysta 1a, telefax 52 381 40 37 e-mail: bok@bialeblota.pl

Imi i Nazwisko..........................................................................
lub nazwa zespołu oraz skład osobowy.....................................

www.bok-bialeblota.pl

Dotychczasowy dorobek artystyczny wykonawcy .....................
...................................................................................................
...................................................................................................

„Na drugim brzegu t czy”
Festiwal im. Miry Kubasińskiej

Wybrane utwory:
1. ...............................................................................................
2.................................................................................................
Adres wykonawcy, telefon /do kontaktu/
...................................................................................................
...................................................................................................

