R  E  G  U  L  A  M  I  N

XVIII FESTIWALU CHÓRÓW I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH
MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ W WALCACH

Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach odbędzie się w dniach: 14 i 15 listopada 2009 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach, ul. Opolska 23a.
Głównym celem festiwalu jest integracja ludności o różnych kulturach, zamieszkałej na Opolszczyźnie oraz pielęgnacja tradycji śpiewaczych tego regionu.
Festiwal ma charakter konkursu otwartego i adresowany jest do wszystkich amatorskich chórów i zespołów śpiewaczych Śląska Opolskiego, stanowi on okazję do wzajemnej konfrontacji osiągnięć artystycznych.
Uczestniczyć w nim mogą amatorskie chóry i zespoły śpiewacze osób dorosłych województwa opolskiego mające w swoim składzie co najmniej 9 osób. W skład chórów i zespołów mogą wchodzić dzieci, jednak większość składu muszą stanowić osoby dorosłe, tj. od 16 lat wzwyż.
Chór lub zespół, który przez dwa kolejne lata zajął  I miejsce, w następnym festiwalu może uczestniczyć tylko poza konkursem.

P o s t a n o w i e n i a   s z c z e g ó ł o w e

1) Każdy chór-zespół przygotuje obowiązkowo pieśń „Oberschlesien, mein Heimatland” do wspólnego odśpiewania poza konkursem.
2) Czas prezentacji nie może przekroczyć 15 minut, w tym wejście i zejście ze sceny.
3) Repertuar powinien zawierać nie więcej jak 3 pieśni maksimum 3 zwrotki (w tym 2 pieśni obowiązkowo w języku niemieckim).
4) Komisja powołana przez organizatorów dokona oceny występu wg następujących kryteriów:
	dobór repertuaru,

opracowanie utworów,
intonacja, rytm, tempo, dynamika,
dyscyplina zespołu,
ogólny wyraz artystyczny.
5) O kolejności występów decyduje losowanie, które będzie przeprowadzone w czasie otwarcia festiwalu.
6) Najlepsze chóry, zespoły i dyrygenci otrzymają nagrody.
7) Koszty festiwalu pokrywają organizatorzy.
8) Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów podróży. 
9) Organizatorami imprezy są: Gminny Ośrodek Kultury w Walcach we współpracy ze Śląskim Stowarzyszeniem Samorządowym w Leśnicy.
10) Organizatorzy zapewniają aparaturę nagłaśniającą.
11) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
12) Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie GOK Walce pod numerem telefonu 77 55 06 591.
13) Otwarcie Festiwalu w dniach:
      14.11.2009 r. o godz. 1400 - przegląd chórów,
      15.11.2009 r. o godz. 1200 – przegląd zespołów śpiewaczych,
      w  Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach, ul. Opolska 23a.
                          

Zgłoszenia prosimy przysyłać do dnia 30 października 2009 roku.





Organizatorem Festiwalu jest Gminny Ośrodek Kultury w Walcach we współpracy ze Śląskim Stowarzyszeniem Samorządowym w Leśnicy. Impreza zrealizowana dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec.

