
XXVI  FESTIWAL FOLKLORU I TWÓRCZOŚCI NIEPROFESJONALNEJ
POWIŚLE’2022

R  E  G  U  L  A  M  I  N

Organizatorami 
XXVI Festiwalu Folkloru i Twórczości Nieprofesjonalnej POWIŚLE’2022

są: Lipskie Centrum Kultury i Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Winda”

Celem Festiwalu jest prezentacja i popularyzacja folkloru Powiśla, zwyczajów i obrzędów oraz
ochrona dorobku artystycznego nieprofesjonalnych twórców ludowych.

Festiwal odbędzie się 19 czerwca 2022r. – godz. 13.00
 scena plenerowa przy Lipskim Centrum Kultury

W Festiwalu mogą wziąć udział dorośli i dzieci w następujących kategoriach:
mistrz i uczeń - mistrz może wystąpić maksymalnie z trzema uczniami, przy czym z każdym uczniem
powinien wykonać 1 utwór /w przypadku instrumentów – na tym samym instrumencie/ w czasie do 3

min. W trakcie tego konkursu mistrz powinien tylko zaprezentować własne umiejętności,
najważniejsza jest prezentacja umiejętności ucznia i to, w jaki sposób uczeń jest prowadzony przez

mistrza.
śpiewacy ludowi - 2 utwory /1 utwór obowiązkowy, drugi na żądanie jury/

 zespoły śpiewacze -2 utwory /1 utwór obowiązkowy, drugi na żądanie jury/
 instrumentaliści - soliści grający na tradycyjnych instrumentach ludowych jak: skrzypce, harmonia,

bębenek, basy i inne –2 utwory /do 5 min./
kapele ludowe - 2 utwory /do 6 min./, których skład oparty jest o tradycyjne instrumenty

Prezentacje konkursowe oceniać będzie powołane przez Organizatora Jury, złożone ze
specjalistów z zakresu folkloru i sztuki ludowej:

w  kategorii śpiewaczej: repertuar, czystość brzmienia, opracowanie wokalno- muzyczne, ogólny
wyraz artystyczny

w kategorii kapel i instrumentalistów: repertuar, czystość brzmienia, technikę gry, harmonię,
opracowanie muzyczne.

Jury przyzna tytuł laureata i wyróżnienia w każdej kategorii.
Nagrodzeni otrzymają nagrody rzeczowe od Organizatora.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów transportu.
Podstawą zgłoszenia jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia pod adres:

Lipskie Centrum Kultury, ul.Rynek 2, 27-300 Lipsko , tel. (048) 37 80 131
e-mail: folklor@lcklipsko.pl do dnia 7 czerwca 2022r.

Wypełnienie, podpisanie i przesłanie Karty zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem 
niniejszego regulaminu oraz zgodą na rozpowszechnianie wizerunku uczestnika  Festiwalu.

Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do uczestnictwa w uroczystym ogłoszeniu wyników 
i ceremonii wręczenia nagród.

Dla uczestników Festiwalu zapewniamy gorący posiłek.

Sprawy nie ujęte w regulaminie, rozstrzyga Organizator.

Gość Festiwalu: Zespół KRYWAŃ

Szczegółowe informacje dotyczące Festiwalu: 
Iwona Rychter, Danuta Zygmunt – tel. 048 37 80 184, 048 37 80 131

mailto:folklor@lcklipsko.pl

