„…I już chcesz z Nią powędrować,
Powędrować chcesz na oślep…”

OTWARTY FESTIWAL PIOSENKI
ROK 2017 - „COHENADA”
REGULAMIN
Otwarty Festiwal Piosenki jest przeglądem i jedocześnie prezentacją wykonań utworów
o tematyce określonej w tytule imprezy. Skierowany jest przede wszystkim do
wykonawców amatorów, ale również do jak najszerszej grupy odbiorców z naszego
regionu. Ponieważ impreza ma charakter cykliczny, każdorazowo będzie przybliżać inną
tematykę lub inny rodzaj muzyki. W tym roku są to pieśni i ballady Leonarda Cohena.
TERMIN: 2 czerwca (piątek) 2017 roku godzina 17:00
MIEJSCE: MBP-Centrum Kultury w Pieszycach, ul. M. Kopernika 37
I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE:
1. COHENADA jest przeglądem wykonań utworów Leonarda Cohena;
2. Zaproszenie skierowane do miłośników poezji L. Cohena lub osób lubiących swoisty
klimat jego twórczości;
3. Każdy uczestnik przygotowuje utwór/ utwory L. Cohena w dowolnej aranżacji
i sposobie wykonania.
II. UCZESTNICY PRZEGLĄDU:
W Festiwalu uczestniczyć mogą:
a) soliści;
b) zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne;
c) instrumentaliści.
III. ODBIORCY:
Zapraszamy wykonawców powyżej 13 roku życia.
IV. OCENA:
Organizator nie przewiduje formy konkursu, więc nie powołuje jury i nie wyłania
zwycięzców.
V. ZGŁOSZENIA:
1. Wypełnione zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia
26.05.2017.:
Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury
ul. M. Kopernika 37, 58 – 250 Pieszyce
e-mail: ck@ck-pieszyce.pl;
2. Jeśli wykonawcy podczas występów będą używać podkładów muzycznych lub mają
inne wymagania techniczne, należy opisać to w zgłoszeniu do Festiwalu.
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VI. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Każdy uczestnik może przygotować dowolną ilość utworów, jednak tak, aby łączny
czas prezentacji nie przekroczył 20 min
2. Uczestnicy mogą śpiewać z podkładem muzycznym, a cappella lub z osobą/osobami
akompaniującą/- ymi;
3. Organizator przewiduje nagrodę za udział dla każdego uczestnika.
Osoba do kontaktu:
Karolina Miś-Jagodnicka
MBP - Centrum Kultury w Pieszycach
ul. M. Kopernika 37
tel. 665 002 242
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