PRELUDIUM 2015
XVII Ogólnopolski Dziecięcy Festiwal Muzyki Elektronicznej
Sponsor Główny Festiwalu - ZIBI - CASIO sp. Z o.o.
Partner Festiwalu - Salon Muzyczny RIFF w Łodzi
Opieka merytoryczna – Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki oraz
wydawnictwo Wychowanie Muzyczne

REGULAMIN
1. Organizatorem XVII Ogólnopolskiego Dziecięcego Festiwalu Muzyki Elektronicznej
PRELUDIUM jest Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi.
2. Celem Festiwalu jest:
- wymiana doświadczeń metodycznych i pedagogicznych,
- prezentowanie i promowanie młodych talentów muzycznych,
- propagowanie muzyki elektronicznej i gry na elektronicznych instrumentach
klawiszowych,
- rozwój artystycznego ruchu muzycznego, integracja młodych muzyków.
3. Do udziału w Festiwalu, organizatorzy zapraszają dzieci i młodzież do 16 lat, grających na
elektronicznych instrumentach klawiszowych typu keyboard z wyłączeniem pianin
cyfrowych.
4. Wykonawca zobowiązany jest podczas występu do samodzielnego wykonania utworów
bez odtwarzania gotowych aranżacji ( prawa ręka gra melodię, lewa ręka gra
akompaniament z wyłączeniem techniki fortepianowej ).
Zabroniona jest gra z tzw. „playbacku” lub „półplaybacku”.
Bardzo mile widziane są wykonania utworów autorskich.
5. Festiwal organizowany jest dla solistów wg następujących grup wiekowych:
I: do 8 lat; / II: 9-12 lat; / III: 13-16 lat /
Uczestnicy zobowiązani są posiadać aktualną legitymacje szkolną. W przypadku
przekroczenia limitu wiekowego uczestnik zostanie wycofany z Festiwalu.
6. Laureaci którzy zdobyli I miejsce w zeszłorocznej edycji Festiwalu PRELUDIUM, nie mogą
brać udziału w swojej kategorii wiekowej.
7. Warunkiem udziału w Festiwalu jest:
- nadesłanie w terminie do 26.05.2015 roku na adres biura organizacyjnego z dopiskiem
PRELUDIUM 2015 wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia wg załączonego wzoru oraz
płyty CD z trzema nagranymi utworami z dowolnego repertuaru.
Czas nagrania nie powinien przekroczyć 12 minut.
- dokonanie wpłaty w wysokości 20 zł (dwudziestu złotych/osoby) tytułem opłaty startowej
w dniu Przesłuchania Konkursowego.
8. Regulamin Festiwalu i karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej
www.bok.lodz.pl

9. Nagrania kwalifikacyjne oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów. Decyzja Jury
jest ostateczna. Organizatorzy nie są zobowiązani do przedstawienia uzasadnienia na
piśmie. Osoby zakwalifikowane do Przesłuchania Konkursowego zostaną poinformowane
telefonicznie lub drogą elektroniczną do dnia 10.06.2015 roku.
10. Organizator nie zwraca nadesłanych płyt.
11. Przesłuchanie Konkursowe odbędzie się 20.06.2015r. od godz. 13:00 ( sobota)
w Bałuckim Ośrodku Kultury LUTNIA w Łodzi, ul. Łanowa 14.
Prezentacje konkursowe oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów.
12. Uczestnicy przywożą ze sobą własny instrument i zasilacz, organizatorzy zapewniają
nagłośnienie.
13. Każdy z uczestników Festiwalu PRELUDIUM 2015 prezentuje zgłoszone utwory
(repertuar nie może ulec zmianie). Obowiązkowa jest gra z pamięci.
14. Instytucje zgłaszające i uczestnicy Festiwalu wyrażają zgodę na rejestrację przez
media, na współcześnie dostępnych nośnikach obrazów i dźwięków oraz na ich
wykorzystanie przez organizatora – bez roszczeń finansowych z tym związanych.
15. Uczestnicy Festiwalu wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie
swojego wizerunku utrwalonego na fotografiach wykonanych podczas udziału w projekcie.
Wizerunek ten może zostać wykorzystany wyłącznie w publikacjach metodycznych,
promocyjnych i reklamowych BOK oraz na stronach internetowych projektu.
16. Wykonawcy otrzymają dyplomy uczestnictwa, a laureaci otrzymają nagrody
i wyróżnienia. Podziału nagród dokona Jury Festiwalu.
17. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
18. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji patronującej. Organizatorzy nie
zapewniają wyżywienia.
19. Terminarz:
- nadsyłanie nagrań: do 26.05.2015r.
- informacja o zakwalifikowaniu: do 10.06.2015r.
- Przesłuchania Konkursowe: 20.06.2015r., godz. 13:00 ( sobota )
20. Biuro organizacyjne Festiwalu :
Bałucki Ośrodek Kultury LUTNIA
91-103 Łódź, ul. Łanowa14
( korespondencja z dopiskiem PRELUDIUM 2015 )
tel. 42 652 62 27
e-mail: preludium.lodz@wp.pl
www.bok.lodz.pl
Koordynator projektu - Mateusz Błażejewski

