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Ogólnopolski Festiwal Piosenek Przedwojennych “Śpiewamy stare przeboje ”
jest konkursem wokalnym.

Organizatorzy:
Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne im. Poli Negri
Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie

Cele konkursu:
- popularyzacja piosenek z okresu międzywojennego,
- stworzenie okazji do prezentacji talentów wokalnych młodzieży,
- rozwijanie zainteresowań historią naszego kraju oraz wymiana doświadczeń.
Terminy i miejsca konkursu:
- do 30 kwietnia 2017 r. nadsyłanie zgłoszeń i płyt DEMO,
- 26 maja 2017 r. finał konkursu: kino Nawojka w Lipnie ul. Mickiewicza 33, 
Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
2. Każda placówka (szkoła, dom kultury itp.) może zgłosić maksymalnie
3 uczestników.
3. Uczestnik konkursu prezentuje 1 utwór w języku polskim z repertuaru
artystów z okresu międzywojennego.
4. Należy samodzielnie zaśpiewać utwór (zabrania się używania playback’u
podczas występu).
5. Wykonawcy wspomagają swoje prezentacje podkładem muzycznym (płyta CD
w formacie audio) lub akompaniamentem na żywo (organizator zapewnia
tylko pianino, inny instrument we własnym zakresie po uprzednim
zgłoszeniu).
6. Wstępna kwalifikacja uczestników będzie się odbywać na podstawie
przesłanych nagrań DEMO lub filmu z kamery.
7. O zakwalifikowaniu się do finału konkursu poinformujemy drogą mailową
oraz na stronie internetowej MCK w Lipnie i LTK im. Poli Negri.

8. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego ustalenia
kolejności występów. Kolejność zostanie podana przed rozpoczęciem konkursu.
9. Uczestnicy finału konkursu przyjeżdżają na koszt własny.
Przebieg konkursu:
1. Zgłoszenia solistów (wypełniony kwestionariusz oraz płyt CD) należy przesłać
pocztą do 30 kwietnia 2017 r. na adres: Miejskie Centrum Kulturalne,
ul. Piłsudskiego 22, 87-600 Lipno, woj. kujawsko-pomorskie z dopiskiem
„Śpiewamy stare przeboje” .
2. Prezentacje finałowe solistów lub zespołów wokalnych wytypowanych
podczas eliminacji wstępnych odbędą się 26 maja 2017 r. w kinie „Nawojka”
w Lipnie ul. Mickiewicza 33 podczas 11. Przeglądu Twórczości Filmowej
„Pola i inni”. O godzinie koncertu finaliści zostaną powiadomieni przez
Organizatorów.
Jury:
1. Prezentacje będą oceniane przez osoby profesjonalnie związane z muzyką
lub teatrem.
2. Jury będzie brało pod uwagę: umiejętności wokalne, muzykalność, autorską
interpretację piosenek (szczególnie cenne są nowatorskie pomysły muzyczne
i interpretacyjne), dobór repertuaru do możliwości wykonawczych oraz
osobowość artystyczną.
3. Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.
Nagrody:
1. Za I, II i III miejsca przyznawane są nagrody rzeczowe.
2. Jury ma prawo zadecydować o ewentualnych wyróżnieniach, za które nie są
przewidziane nagrody rzeczowe.
3. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i festiwalowe gadżety.
Postanowienia końcowe:
1. Zgłoszony uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych
i wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Konkursu i Przeglądu
W przypadku publikacji zdjęć przez Organizatora, sponsorów oraz patronów
medialnych.
2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatorów
konkursu.
3. Istnieje możliwość zarezerwowania noclegów w Zajeździe Korona w Lipnie
albo w w miejscowości Skępe (10 km od Lipna) w hotelach: Diana, Nova lub
Kama Kowalski.

