REGULAMIN PRZEGLĄDU MUZYKI LUDOWEJ
XV SUWALSKIEGO JARMARKU FOLKLORU
27 lipca 2014 r.
I. CELE PRZEGLĄDU:
 popularyzacja lokalnej kultury ludowej;
 popularyzacja wiedzy o Oskarze Kolbergu i Roku Kolbergowskim;
 upowszechnianie wiedzy o regionie wśród mieszkańców Suwałk
i Suwalszczyzny
II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
1. Czas: 27 lipca 2014 r. (niedziela) początek- godz.12.00
2. Miejsce: muszla koncertowa w Parku Konstytucji 3 Maja w Suwałkach
3. W przeglądzie mogą uczestniczyć:
a) ludowe zespoły śpiewacze;
b) kapele ludowe;
c) ludowi muzycy- soliści: śpiewacy oraz muzykanci (skrzypkowie, harmoniści i in.);
d) gawędziarze ludowi.
4. Czas prezentacji:
a) zespoły maksymalnie 15 minut (nie dotyczy to grup występujących poza konkursem);
b) soliści (śpiewacy, instrumentaliści) maksymalnie 10 minut, w tym prezentacja
2 utworów;
c) gawędziarze - do 10 minut.
5. Jury oceniać będzie:
a) autentyzm repertuaru, kostiumu i gwary;
b) sposób wykonania (tradycyjna praktyka wykonawcza oraz kultura sceniczna);
c) poziom wykonania (wyraz artystyczny);
d) wykorzystanie własnego folkloru (także folkloru poszczególnych grup narodowych
i etnicznych zamieszkujących Suwalszczyznę);
e) rodzaje i stopień stylizacji.
Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
6. Zalecenie szczegółowe:
a) Organizatorzy sugerują aby wokalne prezentacje (solowe i zespołowe) zawierały
wykonanie 1 tradycyjnej pieśni żniwnej lub pieśni weselnej.
b) W związku z obchodzonym w 2014 Rokiem Oskara Kolberga (który przebywał na
Suwalszczyźnie w 1858r.) - ze szczególną uwagą będą wysłuchiwane lokalne pieśni
sprzed wielu pokoleń, w miejscowej gwarze.
7. Zespoły uczestniczące w przeglądzie otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz pamiątki
(rękodzieło ludowe).
8. Zespoły i soliści z terenu Suwalszczyzny (powiaty: suwalski, sejneński, augustowski)
wyróżniające się w prezentowaniu własnego autentycznego folkloru będą typowani do
udziału w wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych przeglądach
folklorystycznych.
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9. Zgłoszenia (na załączonej „Karcie zgłoszenia zespołu/solisty”) prosimy przesyłać do dnia 21
lipca 2014 r. (lub wypełnioną wersję elektronicznie – mailem) na adres:
Suwalski Ośrodek Kultury
16-400 Suwałki, ul. Papieża Jana Pawła II 5
folklor@soksuwalki.eu
10 . Wykonawcy przyjeżdżają na własny koszt
11. Uczestników prosimy o przybycie do Suwałk na godz. 11.30.
12. Informacji telefonicznych i mailowych w Suwalskim Ośrodku Kultury udzielają:
Anna Augustynowicz - tel. 87 5638 524; anna.augustynowicz@soksuwalki.eu
Helena Kozłowska, Mirosław Nalaskowski - tel. 87 5635176; 5664211
folklor@soksuwalki.eu
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