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Regulamin XVII Przegladu Piosenki Dzieciecej im. prof. Adolfa Dygacza
"Slaskie Spiewanie"

Odroku2011 decyzja Zarzadu Zwiazku Górnoslaskiego nasta,pizmiana nazwy przegladu na:
Regionalny Przeglad Piesni "Slaskie Spiewanie" im. prof. Adolfa Dygacza

Organizatorzy:

l. Zespól Piesni i Tanca "SLASK" im. Stanislawa Hadyny
2. Zwiazek Górnoslaski w Katowicach
3. Samorzady miast i gmin - organizatorzy eliminacji rejonowych i przegladu finalowego

Kto moze wziac udzial?- kategorie wiekowe

l. Dzieci - przedszkola, szkoly podstawowe,
2. Mlodziez - gimnazja ,szkoly ponadgimnazjalne
3. Dorosli - kategoria otwarta ( w zwiazku z przypadajaca 100 rocznica istnienia Okregu

Slaskiego Polskiego Zwiazku Chórów i Orkiestr organizatorzy zapraszaja do udzialu
w Przegladzie równiez osoby dorosle.

Co spiewamy?

l. Slaskie piesni ludowe.

Oceniany jest glównie spiew, taniec i strój ludowyjest traktowany jako element dodatkowy -
nie obowiazkowy.

2. Piesni Powstan Slaskich.

W celu uczczenia 90 rocznicy II Powstania Slaskiego - organizatorzy przegladu utrzymuja
kategorie w której uczestnicy beda prezentowali Piesni Powstan Slaskich.
W kategorii tej oceniany bedzie poziom wokalnego wykonania prezentowanych utworów.

3. Piesni Zaglebia Dabrowskiego zebran,e i opracowane priez profesora Adolfa
Dygacza.

Piesni Zaglebia Dabrowskiego znajdujace sie m. in. w wydanym w 1996przez Górnoslaska
Oficyne Wydawnicza SA w Katowicach "Spiewniku Piesni Zaglebia Dabrowskiego" - wybór
i opracowanie Adolfa Dygacza.

Kategorie:

1. solisci,
2. zespoly wokalne,
3. zespoly wokalno - instrumentalne,
4, zespoly piesni i tanca
5. chóry (powyzej 15 osób spie'vvajacea capella

Uwaga: kazdy wystepujacy moze wziac udzial tylko w jednej kategorii wykonawczej.



Co bedziemy oceniac? - kryteria oceny

. dobór repertuaru

. dialekt

. walory wokalne"'

. akompaniament

. ogólny wyraz artystyczny

. strój ludowyjako dodatkowy element wyrazu artystycznego ( nie jest obowiazkowy )

Cojest zabronione? - kryteria dyskwalifikacji

1. Akompaniament keyboardu
2. Spiewanie do pól-playbecku.
3. Przekroczenie wyznaczonego czasu:

dla solistów sa to 2 piesni - bez ograniczen czasowych

dla pozostalych kategorii - do 10 minut

4. Uczestnicy nie moga wystepowac w róznych kategoriach wykonawczych z \vyjatkie
kapel i akompaniatorów.

5. Repertuar wykonywany na scenie nie moze sie powtarzac w przeciagu trzech ostatni,
lat.

Co mozna wyspiewac? - nagrody

Ogloszenie ",]'ników Przegladu oraz wreczenie nagród nastapi tylko i wylacznie
trakcie Koncertu Galowego "Slaskiego Spiewania" w dniu 29 maja 2010
Koszecinie.

1. Nagrode "Grand Prix" Marszalka Województwa Slaskiego, statuetke "Szczyglik
Slaskiego Spiewania oraz nagrode pieniezna.

2. Nagrody finansowe:

1. Nagrody pieniezne za I , II i III miejsce w kazdej kategorii wykonawczej
kategoriach wiekowych 1 oraz 2.

2. Nagrody pieniezne za I, II i III miejsce dla 3 kategorii wiekowej bez wzgledu
kategorie wykonawcza.

3. Nagrody pieniezne za I, II i III miejsce w kategorii wiekowej Przedszkolacy b
wzgledu na kategorie ""ykonawcza.( Nagroda w tej kategorii wiekowej jt
nagroda dodatkowa i nie wyklucza Przedszkolaków z udzialu w zmagania
konkurso\"ych w poszczególnych kategoriach wykonawczych).
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3. Nagrody specjalne:

Udzial w koncercie galO\vym odbywajacym sie w Koszecinie podczas podsumo\vania
Przegladu w dniu 29 maja 2010. Do koncertu zostana zaproszone najciekawsze Zespoly i
wykonawcy \vytypowane przez kierownictwa artystyczne zespolu .,Slask" na kazdym z
etapów Przegladu.

Nagroda pieniezna ufundowana przez Towarzystwo Przyjaciól Slaska w Warszawie w
kategorii "Piesni Powstancze"

Udzial w koncercie specjalnym organizowanym przez Zespól Piesni i Tanca Slask im.
Stanislawa Hadyny: zdobywca nagrody "Grand Prix" oraz zespoly zaproszone przez Zespól
"Slask".

Caloroczna opieka merytoryczna nad zespolem badz wykonawca sprawowana przez Zespól
Piesni i Tanca "Slask" im. Stanislawa Hadyny.

Jury moze zadecydowac o innym podziale nagród.

Ostateczna interpretacja regulaminu nalezy do Jury.

Etapy XVII Przegladu Piosenki Dzieciecej" Slaskie Spiewanie" im. prof. Adolfa
Dygacza

I etap - eliminacje rejonowe

Miejsca przebiegu eliminacji:

l. Czerwionka- Leszczvnv. "

2. Ruda Slaska
3. Suszec
4. Cieszyn
5. Katowice Szopienice
6. Koszecin ZPiT ..Slask"



7. Laziska Górne

8. Lubniany
9. Ledziny
10. Czestochowa
11.Zawiercie
12.Zabrze

)

II etap - Przeglad finalowy

Tennin:

Miejsce: Piekary Slaskie

III etap - Koncert Galowy

Koncert Galowy w wykonaniu uczestników Przegladu, ogloszenie wyników, wreczenie
nagród oraz wyróznien, Koncert Zespolu Piesni i Tanca" Slask" im. Stanislawa Hadyny oraz
spotkanie integracyjne uczestników wszystkich etapów eliminacji w fonnie wielkiego pikniku
rodzinnego.

Tennin: 29 maja 2010

Miejsce: siedziba Zespolu Piesni i Tanca" Slask" im. Stanislawa Hadyny, Koszecin ul.
Zamkowa 3

IV etap - Koncert Specjalny

Koncert zdobywcy Grand Prix wraz z Zespolem" Slask" podczas specjalnego koncertu
okolicznosciowego:

Tennin: 31 pazdziernikal 2010

Miejsce: Dom Muzyki i Tanca w Zabrzu


