XXXII
PRZEGLĄD ZESPOŁÓW
KOLĘDNICZYCH I OBRZĘDOWYCH
REGULAMIN
ORGANIZATORZY:
– Wójt Gminy Łodygowice
– Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice
– Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach
– Rada Sołecka w Pietrzykowicach
TERMIN: 08.01.2021 r.
FORMA: on-line

I.

Cel Przeglądu:

1. Kultywowanie i popularyzacja ludowych zwyczajów i obrzędów związanych z okresem Świąt
Bożego Narodzenia i Trzech Króli.
2. Pokazanie piękna kolęd, pastorałek i oracji charakterystycznych dla grup kolędniczych podczas
Godów.
3. Popularyzacja tradycyjnych dla Żywiecczyzny muzyki i tekstów ludowych.
II.

Warunki uczestnictwa.

1. W Przeglądzie mogą uczestniczyć zespoły z tereny Gminy Łodygowice; zarówno zorganizowane
(np.: ze szkół, przedszkoli, organizacji społecznych i pozarządowych) jak i niezorganizowane tzn.
autentyczne grupy kolędników wiejskich w tradycyjnym składzie osobowym, grupy rodzinne.
2. Przegląd jest skierowany do dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
a) Minimalny wiek uczestnika wynosi 5 lat.
b) Zespoły podzielone są na następujące kategorie wiekowe:
- dzieci do 4 klasy SP,
- młodzież z klas 5-8 SP,
- młodzież szkół ponadpodstawowych
- grupy mieszane rodzinne.

3. Zespół może liczyć maksymalnie 15 osób.
4. Prosimy, aby nie prezentować inscenizacji, a wyłącznie kolędowanie.
5. Przegląd odbywać się będzie w formie on-line. Zespół zobowiązany jest nagrać swój występ w
formie ﬁlmu (obraz + dźwięk).Czas ﬁlmu nie może przekraczać 7 minut. Nagranie należy dostarczyć
do organizatora na płycie CD lub za pomocą drogi internetowej (wysłanie ﬁlmu na maila lub
przekazanie linku z adresem zapisanego ﬁlmu) na adres gok@lodygowice.pl .

III.

Zgłoszenia.

Zgłoszenia (na wypełnionej karcie uczestnictwa) wraz z nagranym ﬁlmem przyjmujemy w terminie
do 08.01.2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łodygowicach, Plac Wolności 5, tel.: 33 863 10 86.
Całość można też wysłać drogą mailową na adres: gok@lodygowice.pl .

IV.

Ocena i nagrody.

1. Konkurs oceniać będzie jury składające się ze specjalistów z dziedziny muzyki i kultury ludowej.
2. Łączna pula nagród wynosi 3 000 zł.
3. Podział nagród i ostateczna interpretacja regulaminu należy wyłącznie do jury.
4. Ogłoszenie wyników nastąpi 10.01.2021r. na proﬁlu facebookowym Gminnego Ośrodka Kultury
w Łodygowicach oraz stronie internetowej www.lodygowicegok.pl .

Zapraszamy!

