XII FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY
POWIATU KŁOBUCKIEGO
Wręczyca Wielka, 17 września 2017 (niedziela), godz. 15.00

ORGANIZATOR:




Stowarzyszenie „PROM”
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej

- w każdej kategorii oceniana będzie prezentacja dialektu
i słownictwa gwarowego swojej wsi – miejscowości
Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest przesłanie karty zgłoszenia
do dnia 8 września 2017 r. (piątek)
na adres:
Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej
ul. Śląska 20; 42 – 130 Wręczyca Wielka
Fax: 34 319 23 45 Tel kontaktowy: 34 319 24 24 , 34 319 24 00
gok@gokwreczycawielka.pl

CELE PRZEGLĄDU:













wzbudzanie zainteresowania i szacunku do zwyczajów
ludowych;
zachowanie, ochrona i promocja dialektów i gwar naszego
regionu;
aktywizacja Kół Gospodyń Wiejskich;
kultywowanie tradycji regionalnej powiatu kłobuckiego;
zachęcanie kobiet wiejskich do aktywności i integracji;
zachęcanie dzieci i młodzieży do kultywowania tradycji naszych
przodków i regionu kłobuckiego;
prezentacja dorobku zespołów działających w szkołach,
domach kultury, kołach gospodyń;
promowanie twórczości ludowej;
popularyzacja pieśni ludowych;
pielęgnowanie tradycji śpiewaczych;
wymiana doświadczeń;
ukazanie piękna tkwiącego w tradycyjnej kulturze ludowej.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
W XII Festiwalu Folklorystycznym Powiatu Kłobuckiego Zespoły
oceniane będą w następujących kategoriach:
- Zespoły śpiewacze i zespoły tańca ludowego, które przygotowują
utwory do prezentacji o łącznym czasie do 10 minut
- Zespoły ludowe – obrzędowe przygotowują 1 prezentację/
scenkę rodzajową Obrzędu ludowego, zwyczaju lub jego
fragment. Czas prezentacji nie może przekroczyć 15 minut
- Soliści – 1 wybrany utwór w oryginale przyśpiewki weselnej

OCENA I NAGRODY:
Oceny prezentacji dokona komisja powołana przez organizatora, która
w swej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:
- zgodność pieśni i tańców ludowych z tradycją naszego regionu ogólny wyraz artystyczny.

Ufundowana zostanie „Nagroda Specjalna” :
- za scenkę rodzajową – Obrzęd ludowy
- dla najlepiej zachowanej w oryginale przyśpiewki
lub pieśni ludowej
Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród nastąpi
po przesłuchaniu wszystkich uczestników festiwalu.
Zespoły i solistów zapraszamy na poczęstunek i wspólną zabawę
w trakcie obrad komisji.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
- festiwal odbędzie się w dniu 17 września 2017 r. (niedziela)
- prezentacje rozpoczną się o godzinie 15.00 w sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej
- koszty dojazdu uczestników ponosi instytucja delegująca zespół

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

GOK
Wręczyca Wielka

Wręczyca Wielka 2017

