IV MIĘDZYNARODOWY KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ
– NOWY TARG 2007
Hasło: „W poszukiwaniu nowych inspiracji i talentów”
1. Organizator:
Nauczyciel Gimnazjum nr 1 w Nowym Targu oraz Szkoły Podstawowej nr 10 w Nowym Targu Dorota Kret (muzyka).
Nauczyciel Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Maruszynie Górnej i Leśnicy Małgorzata Szewczyk (język angielski).
2. Współorganizator:
Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu
Denise Johnson
3. Kontakt:
Dorota Kret tel.
Małgorzata Szewczyk tel.

Gimnazjum nr 1 w Nowym Targu tel.

(0-18) 264-86-41
(0-18) 266-70-19

(0-18) 266-59-44

4. Postanowienia:
Serdecznie zapraszamy solistów i zespoły do udziału w IV Międzynarodowym
Konkursie Piosenki Angielskiej, który odbędzie się 8 –9.02.2007 roku od godziny 9.00
w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu, Aleja Tysiąclecia 37.
1. Konkurs ma charakter przeglądu stopniowanego w następujących kategoriach:
a) soliści:
- szkoły podstawowe,
- gimnazja,
- młodzież ponadgimnazjalna,
b) zespoły - podział zespołów na kategorie zależeć będzie od ilości zgłoszonych
zespołów.
O przydziale do danej kategorii decyduje wiek najstarszego uczestnika w zespole.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie dwóch piosenek w języku
angielskim /mile widziany jazz/. Czas utworów nie może przekroczyć 7 minut.
Zgłoszenia oraz 4 maszynopisy tekstów piosenek według podanego wzoru w
formacie A-4 prosimy nadsyłać do 5.01.2007 roku na adres:
Gimnazjum nr 1
Plac Słowackiego 14
34 –400 Nowy Targ
Konkurs Piosenki Angielskiej
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3. Harmonogram występów oraz wszelkie informacje związane z konkursem podane
będą na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu
http://www.mok.nowytarg.pl.
4. Każdy wykonawca musi posiadać przy sobie podpisaną płytę CD z dwoma
nagranymi podkładami muzycznymi w kolejności ich wykonywania (dopuszczalne są
tylko półplaybecki), którą dostarcza akustykowi na 15 minut przed występem.
Mile widziane są grupy instrumentalne towarzyszące solistom lub zespołom.
5. Jury oceniać będzie:
- poprawność językową oraz stopień zaawansowania;
- walory głosowe oraz interpretację utworów;
- walory sceniczne (strój, kreatywność, itp.).
6. Osoby zainteresowane warsztatami związanymi z konkursem proszone są o
kontakt na adres e-mail: konkurspiosenki@tlen.pl.
7. W ramach konkursu rozstrzygnięty zostanie konkurs plastyczny „Angielski
Calligram”. Prace plastyczne wykonane dowolną techniką, w formacie A-3 należy
przesłać na adres organizatora Gimnazjum nr 1 w Nowym Targu.
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