REGULAMIN

Majówkowego Konkursu „PLAYBACK SHOW"
1. Konkurs polega na wcieleniu się w wykonawców znanych piosenek.
Uczestnicy muszą naśladować wygląd, gestykulację i ruchy ust prawdziwych artystów
tak, by widzowie słuchający mieli złudzenie, że oglądają występ oryginalny.
2. Organizator : Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie
3. Termin i miejsce konkursu:

03 maja 2014 rok , Gminna Majówka w Grylewie – boisko przy pałacu
4. Cele:
- rozbudzanie zainteresowań muzycznych
- upowszechnianie kultury muzycznej
- integracja dzieci
- usatysfakcjonowanie młodych wykonawców
5. Warunki uczestnictwa:
- w konkursie biorą udział uczniowie klas I - VI,
- uczestnicy przygotowują po jednym utworze/piosence,
- uczestnicy naśladują śpiew na bazie pełnego playbacku - płyta CD , pendrive;
prezentowana piosenka musi być zaznaczona numerem na CD
(np. przyklejona karteczka z numerem) ,
- uczestnicy wcielają się w postać wybranego artysty lub zespołu, naśladują jego gesty,
mimikę twarzy oraz wygląd,
- uczestnicy dostarczają oryginalną ścieżkę dźwiękową, we własnym zakresie
przygotowują stroje i rekwizyty,
- konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: solo i zespół
- maksymalny czas występu to 3 minut,
- w kategorii zespół mogą wystąpić maksymalnie 4 osoby.

6. Kryteria oceny:
Jury konkursu będzie brało pod uwagę:
- pomysłowość,
- charakteryzację i ogólny wyraz artystyczny,
- dobór repertuaru,
- synchronizację, imitację śpiewu i ruchu wybranego wykonawcy i utworu,
- ogólne wrażenie prezentacji
- juror może przyznać uczestnikowi maksymalnie 6 punktów.
7. Termin składania zgłoszeń:
30 kwietnia 2014 roku (środa) w Gminnym Ośrodku Kultury w Łeknie do godz. 1700.
Zgłoszenia można przesyłać pocztą, dostarczyć osobiście lub przesłać faksem.
8. Dane kontaktowe:
Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie, ul. Podgórna 5, 62-105 Łekno. Tel/Faks: 67 2616 011.
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