XXVI
OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL KOLĘD
Puławy, styczeń 2021 r.
Z największą radością i serdecznością zapraszam Państwa do udziału w XXVI Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd
- Puławy 2021. Przez wiele lat towarzyszyliście nam we wspólnym kultywowaniu pięknej, polskiej tradycji śpiewania
kolęd i przeżywaniu tajemnicy Świąt Bożego Narodzenia.
Tegoroczne prezentacje konkursowe, ze względu na panujący stan epidemii, obędą się w formie on-line, mam
jednak ogromną nadzieję, że spotkamy się na uroczystym Koncercie Laureatów w nowoczesnej sali widowiskowej
Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”.
Wierzę, że brak bezpośredniego spotkania nie wpłynie na festiwalową atmosferę i nie przeszkodzi
w świątecznym przeżywaniu betlejemskiej tajemnicy Narodzenia Syna Bożego. Życzę wszystkim, aby śpiew kolęd był
czasem radości, religijnej refleksji i niepowtarzalnych wrażeń artystycznych. Niech święta napełnią nas miłością, która
daje siłę, wiarę i nadzieję, która jest nam tak bardzo potrzebna w tym trudnym czasie.

Dyrektor Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”
Zbigniew Śliwiński

REGULAMIN
Uwaga zmiany! Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem.
1. INFORMACJE ORGANIZACYJNE


Z uwagi na sytuację epidemiczną, tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd, będzie
miała zmieniony przebieg. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza on-line
dostępnego na stronie POK „Dom Chemika” oraz przesłanie nagrania audio jednego utworu. Link
do nagrania audio należy zamieścić w odpowiedniej rubryce w elektronicznym formularzu
zgłoszeniowym. Instrukcja generowania linku poprzez serwis WeTransfer znajduje się
w załączniku.



Zgłoszeń dokonywać należy na specjalnym formularzu zgłoszeniowym dostępnym pod adresem:
http://www.domchemika.pl/formularz_koledy/index.php wyłącznie do dnia 20.01.2021 r.
W przypadku trudności w wypełnieniu formularza, prosimy o kontakt.



Dopuszczalne formaty pliku audio to .mp3 oraz .wav. Plik audio powinien być podpisany
nazwiskiem i imieniem lub nazwą zespołu oraz tytułem utworu (np. Kowalski Jan, Przybieżeli
do Betlejem).



Ogłoszenie werdyktu Jury oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi 31.01.2021 r. podczas
Koncertu Laureatów w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika”. W Koncercie Laureatów
wystąpią laureaci, którzy zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie, po zakończeniu
przesłuchań i obradach Jury. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły Koncertu
Laureatów, wynikającej z aktualnie obowiązujących obostrzeń epidemiologicznych.
Laureaci mogą zostać poproszeni o przygotowanie nagrania video z prezentowanym przez
siebie utworem.

2. OCENA UCZESTNIKÓW








Występy będą oceniane w następujących kategoriach artystycznych: soliści wokaliści, soliści
instrumentaliści, chóry, zespoły rodzinne, zespoły wokalne, zespoły instrumentalne, zespoły
wokalno-instrumentalne.
Jury będzie również oceniać wykonawców uwzględniając podział w kategoriach wiekowych:
dzieci przedszkolne oraz oddziały zerowe, dzieci szkół podstawowych klas 1-3, dzieci szkół
podstawowych klas 4-8, szkoły średnie i dorośli.
Jury brać będzie pod uwagę wykonanie utworów i dobór repertuaru do możliwości
wykonawczych uczestników.
Wszyscy wykonawcy, niezależnie od kategorii przygotowują i przesyłają nagranie
1 utworu konkursowego z wykazu poniżej lub innego, zawierającego treści dotyczące
Tajemnicy Bożego Narodzenia.

Ach ubogi żłobie, Anioł Pasterzom mówił, A wczora z wieczora, Bracia patrzcie jeno, Bóg się rodzi,
Cicha noc, Do szopy hej pasterze, Dzisiaj w Betlejem, Gdy się Chrystus rodzi, Gdy śliczna Panna, Jezusa
Narodzonego, Gore Gwiazda, Jezus malusieńki, Lulajże Jezuniu, Mędrcy świata, Mizerna cicha, Nie
było miejsca, O gwiazdo Betlejemska, Oj Maluśki, Pójdźmy wszyscy, Przybieżeli do Betlejem, Tryumfy
Króla Niebieskiego, Wesołą nowinę, Wśród Nocnej Ciszy, W żłobie leży, Z narodzenia Pana.
3. INFORMACJE ORGANIZACYJNE - KONCERT LAUREATÓW



Podczas koncertu organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający wraz z jego obsługą oraz
możliwość skorzystania z fortepianu oraz innych instrumentów (do konsultacji).
Podkład muzyczny (jeśli jest potrzebny) powinien być nagrany na płycie CD (format mp3 lub CD
audio) lub na pamięci USB PenDrive (format mp3). Prosimy o przygotowanie oddzielnego
nośnika dla każdego uczestnika, zawierającego wyłącznie podkłady prezentowane
w koncercie. Nośnik powinien być podpisany (imieniem i nazwiskiem uczestnika lub nazwą
zespołu).

4. CEL FESTIWALU
Celem Festiwalu jest umożliwienie dzieciom, młodzieży i całym rodzinom bliższego kontaktu
modlitewnego z Jezusem Chrystusem dla duchowego wzrostu naszej wiary i kształtowania w sobie
ogólnoludzkich wartości poprzez kultywowanie polskich chrześcijańskich tradycji. Festiwal daje również
szansę do zaprezentowania swoich zdolności i umiejętności muzyczno-wokalnych w występach
indywidualnych, zespołowych, jak również w występach rodzinnych.





5. ORGANIZATORZY:
Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”
Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu „Wspólnie”
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży „Miłość”

Dodatkowe
informacje
odnośnie
Festiwalu
można
uzyskać
e-mailowo
festiwalkoled@domchemika.pl oraz telefonicznie pod numerem 81 458 67 26, 81 458 67 06.
W związku z Festiwalem Kolęd organizujemy również konkurs na wykonanie Bożonarodzeniowej
Szopki Przestrzennej. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Ośrodka
www.domchemika.pl

