Regulamin Festiwalu Piosenki Art Song

I

Festiwal Piosenki Art Song organizowany jest przez Fundację Teatr Nowy w Nowym Sączu.
Celem Festiwalu jest promowanie utalentowanych młodych wokalistów, a także rozsławianie
i utrwalanie jego wizerunku w świadomości mieszkańców Nowego Sącza i okolic, a także
okolicznych mediów.
Festiwal Art. Song to projekt realizowany w ramach Programu Grantowego Małopolskiego
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki, przy wsparciu Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

II

Uczestnicy będą startować w trzech kategoriach:
kategoria I – grupa wiekowa 6 – 9 lat
kategoria II – grupa wiekowa 10 – 13 lat
kategoria III – młodzież 14 - 20

III

Przesłuchania konkursowe będą miały IV etapy:
I etap: Rekrutacja – nadsyłanie DVD z nagraniami utworów w wykonaniu uczestników.
Spośród wszystkich kategorii wiekowych wybranych zostanie po 20 uczestników, którzy
zaproszeni zostaną do kolejnego etapu – wskazane przez jury osoby zostaną poinformowane
telefonicznie i zaproszone do kolejnego etapu

II etap: Casting Przesłuchania konkursowe odbędą się w kolejności alfabetycznej nazwisk,
kolejno w I, II oraz III kategorii przez 3 – osobowe jury. Do tego etapu zakwalifikowane
zostanie 10 osób z każdej kategorii wiekowej.
III etap: Przygotowanie wybranych uczestników przez 2 opiekunów wokalnych: Annę
Stroynowską oraz Łukasza Szczepanika (21. 01. 2019 – 23. 01. 2019)

IV etap: Gala Finałowa i wyłonienie 1, 2 oraz 3 miejsca w każdej kategorii
Do Konkursu zostanie przyjętych w zasadzie nie więcej niż 60 uczestników, do drugiego
etapu nie więcej niż 30 uczestników, w czwartym etapie – 9 osób.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń do Konkursu, organizator ma prawo dokonać preselekcji.
Ze względów organizacyjnych mogą nastąpić zmiany w kolejności przesłuchań i
harmonogramie Konkursu.

IV

Kartę zgłoszeniową (do pobrania na stronie www oraz facebooku) wraz z opisaną płytą
DVD z nagraniami utworów w wykonaniu uczestnika należy przesłać na adres:
Fundacja Teatr Nowy w Nowym Sączu, ulica Jagiellońska 36, 33 – 300 Nowy Sącz bądź
do Biura Teatru Nowego pod wyżej podanym adresem.
Termin składania zgłoszeń 10. 12. 2018 – 31. 12. 2018.
DVD musi zawierać nagranie (do max 2 minut) dowolnego utworu z towarzyszeniem
podkładu muzycznego bądź instrumentu oraz być opisane imieniem, nazwiskiem,
kategorią konkursową

V

Koszty podróży i pobytu na Konkursie pokrywa uczestnik.

VI

Wokalistów oceniać będzie Jury składające się z zawodowych aktorów oraz muzyków.
Obrady Jury są tajne, a decyzje ostateczne i niezaskarżalne. Punktacja każdego z etapów
zostanie podana do publicznej wiadomości po zakończeniu Konkursu.

VII

W każdej kategorii zostaną przyznane trzy nagrody regulaminów:
I miejsce w każdej z kategorii: darmowe zajęcia wokalne w Szkółce Teatralnej Bank
Talentów w Teatrze Nowym
II miejsce w każdej kategorii: 50 % zniżki na zajęcia w Szkółce Teatralnej: „Bank Talentów”
III miejsce w każdej kategorii: rodzinny bilet (do 5 os) na dowolny spektakl Teatru Nowego

Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystego koncertu laureatów które odbędzie się 26
stycznia 2019 w

VIII
Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw
autorskich na organizatora Konkursu.
Zgłaszając się do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
wykorzystanie i upowszechnianie wizerunku uczestników i pianistów-akompaniatorów na
potrzeby organizacji Konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do: filmowania, rejestrowania, nagrywania na płyty,
rozpowszechniania przez wszelkie media wystąpień uczestników w trakcie Konkursu i
koncertów laureatów.
Zgłoszenie do Konkursu wiąże się jednoznacznie z akceptacją powyższego regulaminu.

