1.

XXI WOJEWÓDZKI KONKURS
KOLĘD I PASTORAŁEK
„GRAJ DUDKA, GRAJ PANU…”
Bydgoszcz, dnia 30 i 31 stycznia 2021 roku

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2

Karta zgłoszenia

XXI WOJEWÓDZKI

Imię i nazwisko solisty lub nazwę zespołu (podać ilość osób!!!).

………………………………………………………………………
2.

Kategoria wiekowa i klasa (Przedszkole;1-4; 5-8; szkoły średnie).

………………………………………………………………………
3.

Nazwa i adres placówki.

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
4.

Telefon kontaktowy opiekuna.

………………………………………………………………………
5.

Tytuły kolęd i pastorałek.

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Uwaga !


Prosimy o czytelne wypełnienie karty zgłoszeń.

Kolędy i pastorałki stanowią żywą część polskiej tradycji kulturalnej i muzycznej. Początki
kolęd sięgają XVII w. Śpiewanie kolęd jest jedną z najstarszych naszych tradycji. Powinniśmy ten
obyczaj podtrzymywać, aby nigdy nie zaginął i zawsze wzbogacał nasze świąteczne wieczory.

im. dr. Henryka Jordana
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KONKURS
KOLĘD I PASTORAŁEK
„GRAJ DUDKA, GRAJ PANU”

IV.

KATEGORIE WIEKOWE
1.

Przedszkole

2.

I – IV klasa

3.

V – VIII klasa

4.

SZKOŁA ŚREDNIA

V.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1.

I. CELE KONKURSU
Konkurs
ma
na
celu
prezentację
wielorakich
i różnorodnych form śpiewania kolęd i pastorałek: ludowych, rockowych, jazzowych, szantowych
oraz tradycyjnych. Szczególnie cenione będą opracowania popularnych i znanych wszystkim kolęd,
jak również kolędy współczesne i autorskie.

Kolęda rozumiana jest jako utwór, który w swej treści zawiera fakt narodzenia Jezusa. Zatem mile
widziane są kolędy współczesne.
2.

Można
zgłosić
do
Konkursu
kolędę
autorską,
która
ubiegać
się
będzie
o nagrodę specjalną. Wraz ze zgłoszeniem prosimy przesłać nagranie kolędy autorskiej, podać nazwisko
autora tekstu i kompozytora.

3.

Zgłoszenie uczestnictwa oraz nagranie prosimy nadsyłać do dnia 25 stycznia 2021 r. e-mailem na adres:

Zapraszamy do udziału zespoły muzyczne i schole działające przy parafiach. Szczególnie
zachęcamy młodych artystów spoza Bydgoszczy – z województwa kujawsko-pomorskiego.
II. ORGANIZATORZY
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2
ul. St. Leszczyńskiego 42
85-137 Bydgoszcz
tel./fax 52 373-17-95
e-mail: mdk2jordan@poczta.onet.pl

Prezentacja obejmuje dwie kolędy lub pastorałki dla zespołu oraz 1 kolędę lub pastorałkę dla solisty
(piosenki świąteczne i w językach obcych nie będą oceniane).

Przedszkole: grajdudka.przedszkole@gmail.com
Soliści: grajdudka.solisci@gmail.com
Zespoły: grajdudka.zespoly@gmail.com

III.

DATA I MIEJSCE KONKURSU
Uwagi dodatkowe:
Konkurs odbędzie się: 30 i 31 stycznia 2021r.
Protokół jury zostanie opublikowany 05 lutego 2021r.

1. Liczba zgłoszeń jest ograniczona. Obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń.
2. Nagrania przysłane po terminie nie będą oceniane.
3. Jeszcze raz prosimy o przysłanie prezentacji wraz z kartą zgłoszenia w jednej pocznie e-mailowej.

