PRELUDIUM 2014
XVI Ogólnopolski Dzieciêcy Festiwal Muzyki Elektronicznej
REGULAMIN
Sponsor G³ówny Festiwalu - ZIBI S.A - CASIO
Partner Festiwalu - Salon Muzyczny RIFF w £odzi
1. Organizatorem Festiwalu jest: Ba³ucki Oœrodek Kultury LUTNIA w £odzi, ul. £anowa 14.
2. Celem Festiwalu jest:
- wymiana doœwiadczeñ metodycznych i pedagogicznych
- prezentowanie i promowanie m³odych talentów muzycznych
- propagowanie muzyki elektronicznej i gry na elektronicznych instrumentach
klawiszowych
- rozwój artystycznego ruchu muzycznego, integracja m³odych muzyków.
3. Do udzia³u w Festiwalu, organizatorzy zapraszaj¹ dzieci i m³odzie¿ do 16 lat, graj¹cych na
elektronicznych instrumentach klawiszowych typu keyboard z wy³¹czeniem pianin cyfrowych.
4. Wykonawca zobowi¹zany jest podczas wystêpu do samodzielnego wykonania utworów bez
odtwarzania gotowych aran¿acji (prawa rêka gra melodiê, lewa rêka gra akompaniament
z wy³¹czeniem techniki fortepianowej). Zabroniona jest gra z tzw. „playbecku” lub „pó³-pleybecku”.
Bardzo mile widziane s¹ wykonania utworów autorskich.
5. Festiwal organizowany jest dla solistów wg nastêpuj¹cych grup wiekowych:
I: do 8 lat; / II: 9-12 lat; / III: 13-16 lat /
6. Laureaci którzy zdobyli I miejsce w zesz³orocznej edycji Festiwalu PRELUDIUM, nie mog¹ braæ udzia³u
w swojej kategorii wiekowej.
7. Warunkiem udzia³u w Festiwalu jest nades³anie w terminie do 30.05.2014 roku:
- karty zg³oszenia lub informacji: imiê i nazwisko uczestnika, data urodzenia, grupa wiekowa, adres
(kod, miejscowoœæ, ulica, nr telefonu), tytu³y utworów, kompozytorzy, nazwa instrumentu: firma,
symbol, podpis instruktora lub opiekuna, nazwa instytucji deleguj¹cej
- p³yty CD-R z trzema nagranymi utworami z dowolnego repertuaru,
- czas nagrania nie powinien przekroczyæ 12 minut
- dokonanie wp³aty w wysokoœci 20 z³ (dwudziestu z³otych/osoby) tytu³em op³aty startowej w dniu
Przes³uchania Konkursowego.
8. Zg³oszenia nale¿y kierowaæ na adres: Ba³ucki Oœrodek Kultury LUTNIA; 91-103 £ódŸ; ul. £anowa 14
z dopiskiem PRELUDIUM 2014.
9. Organizator dokona wyboru uczestników Festiwalu na podstawie nades³anego materia³u muzycznego.
Osoby zakwalifikowane do Przes³uchania Konkursowego zostan¹ poinformowane telefonicznie lub
drog¹ elektroniczn¹ do dnia 10.06.2014 roku.
10. W Przes³uchaniu Konkursowym bior¹ udzia³ wy³¹cznie osoby zakwalifikowane.
Dokonuj¹ one wp³aty w wysokoœci 20 z³ (dwudziestu z³otych) w dniu Przes³uchania
Konkursowego.
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11. Organizator nie zwraca nades³anych p³yt.
12. Przes³uchanie Konkursowe odbêdzie siê 21.06.2014r. od godz. 13:00 ( sobota ).
13. Ka¿dy z uczestników Festiwalu PRELUDIUM 2014 prezentuje nades³ane utwory
(repertuar nie mo¿e ulec zmianie). Obowi¹zkowa jest gra z pamiêci !!!
14. Zg³oszenie udzia³u w Festiwalu jest równoznaczne z przyjêciem niniejszego regulaminu oraz
wyra¿eniem zgody na nieodp³atne prawo do realizacji dowoln¹ technik¹ zapisu dŸwiêku i obrazu
oraz wykorzystanie zarejestrowanego materia³u do celów edukacyjnych i popularyzatorskich.
15. Prezentacje konkursowe oceniaæ bêdzie Jury powo³ane przez organizatorów.
Decyzje Jury s¹ ostateczne.
16. Wszyscy wykonawcy otrzymaj¹ dyplomy uczestnictwa, a laureaci otrzymaj¹ nagrody i wyró¿nienia
w ka¿dej grupie wiekowej.
17. Organizatorzy maj¹ prawo do podzia³u nagród, którego dokona Jury Festiwalu
18. Sprawy nie ujête w regulaminie rozstrzyga organizator.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Programie Przes³uchañ Konkursowych.
20. Terminarz:
- nadsy³anie nagrañ: do 30.05.2014r.
- informacja o zakwalifikowaniu: do 10.06.2014r.
- Przes³uchania Konkursowe: 21.06.2014r., godz. 13:00 ( sobota )
21. Nasz adres:
Biuro organizacyjne Festiwalu PRELUDIUM 2014 - Ba³ucki Oœrodek Kultury LUTNIA
91-103 £ódŸ ul. £anowa14 / tel. 42 - 652 62 27
Koordynator projektu PRELUDIUM 2014 - Mateusz B³a¿ejewski
22. Uwagi:
Korespondencja z dopiskiem PRELUDIUM 2014.
Dojazd i wy¿ywienie we w³asnym zakresie.
Uczestnicy przywo¿¹ ze sob¹ w³asny instrument i zasilacz, organizatorzy zapewniaj¹ nag³oœnienie.
Wszyscy uczestnicy zobowi¹zani s¹ posiadaæ aktualna legitymacje szkoln¹.
W przypadku przekroczenia limitu wiekowego uczestnik zostanie wycofany z Festiwalu.
Informacje na stronie internetowej www.bok.lodz.pl
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