
PRZEGLĄD   PIOSENKI   RELIGIJNEJ  

MILÓWKA  2015’ 

 

ORGANIZATOR:  Gminny Ośrodek Kultury w Milówce i Parafia Milówka 

           

CELE PRZEGLĄDU: Niesienie Ewangelicznego przesłania poprzez pieśni liturgiczne i religijne.  

    Popularyzacja najbardziej wartościowych treści muzycznych i sacrum w pieśniach.  

    Umożliwienie wymiany doświadczeń i stworzenie stałej współpracy między uczestnikami.  

  

REGULAMIN 

warunki uczestnictwa w przeglądzie: 

 

PRZESŁUCHANIA: miejsce, termin i godzina 
   
7.06.2015r. (niedziela) – godz. 13.00- 15.00    –  Remiza OSP w Milówce, ul. Dworcowa 21 

                          ( przedszkola, szkoły podstawowe) 

      - godz. 15.00 – 17.00   –  Remiza OSP w Milówce, ul. Dworcowa 21 

               (gimnazja ) 

      - godz.17.00 – 19.00    -  Remiza OSP w Milówce, ul. Dworcowa 21 
               ( szkoły ponadgimnazjalne, dorośli, duże chóry wszystkich kategorii)) 

 

13.06.2015r. (sobota)  - AMFITEATR - DZIEŃ  FINAŁOWY - Koncert Galowy 

zorganizowany zostanie w ramach imprezy plenerowej pn. „Piknik Parafialny”- rozpoczęcie godz. 15.00

   

Przegląd adresowany jest do zespołów wokalnych, wokalno-instrumentalnych, scholi, chórów oraz solistów   

działających w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, domach i ośrodkach kultury  

oraz parafiach. 

 

Uczestnicy przygotowują po 2 utwory: 1 pieśń religijną i 1pieśń liturgiczną. 

 

Uczestnicy oceniani będą w IV kategoriach:                                        
          I   kategoria  - przedszkole i szkoły podstawowe (kl. I – IV), 

           II kategoria  - szkoły podstawowe (kl. V – VI) 

    III kategoria  - gimnazja               

    IV kategoria  - szkoły ponadgimnazjalne, dorośli, chóry wszystkich kategorii)        

  

Zgłoszenia należy przesłać do dnia 29 maja2015r. na załączonej karcie zgłoszenia. 

     

Adres:    Gminny Ośrodek Kultury w Milówce, ul. Dworcowa 1, 34-360 Milówka 

    email: gok.milowka@interia.pl    Informacje: tel. (033) 8 63 73 99 

     

Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są również na stronie:     www.milowka.pl 

Godzinę przesłuchań w poszczególnych kategoriach organizator poda telefonicznie po przyjęciu wszystkich 

zgłoszeń  (informacja będzie również dostępna na stronie internetowej) 

Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłośniający, odtwarzacz CD i MP3, organy. 

Uczestnicy Przeglądu przyjeżdżają na koszt własny. Ubezpieczenie nie leży w gestii organizatora. 

Komisja oceniająca uczestników powołana będzie przez organizatorów Przeglądu. 

Decyzje komisji są niepodważalne i nie   przysługuje od nich odwołanie. 

Kryteria oceny: 

- dobór repertuaru,   

- brzmienie i technika wokalu oraz gry na instrumentach,  

- emisja głosu, - dykcja, 

- ogólny wyraz artystyczny 

 

Laureaci otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy. 

Wybrani przez Komisję w dniu 7 czerwca LAUREACI  obowiązkowo muszą wystąpić w Koncercie Galowym 

w dniu 13 czerwca 2015r. o godz. 15.00 o czym zostaną poinformowani telefonicznie.  
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