REGULAMIN II KONKURSU WOKALNEGO
O "KAPELUSZ CHMIELA" - KALNICA 2020
II Konkurs Wokalny o "Kapelusz Chmiela" odbędzie się w ramach Spotkań Bieszczady,
Poezja i Blues w Kalnicy w dniu 11 lipca 2020 r.
1. W Konkursie wokalnym o "Kapelusz Chmiela" udział wziąć mogą osoby śpiewające
amatorsko w wieku od 15 lat
2. Do konkursowego przesłuchania należy przygotować 3 utwory.
OBOWIĄZKOWO 2 utwory, których autorem słów, muzyki (lub obu) jak również
wykonawcą, jest Przemysław Chmielewski.
Trzecim utworem może być utwór dowolnie wybrany przez Uczestnika – w tym utwór
własny, z uwzględnieniem poetycko-bieszczadzkiego klimatu Krainy Łagodności.
Regulamin Konkursu dopuszcza możliwość indywidualnej i osobistej interpretacji piosenki
"Chmiela", wynikającej z wrażliwości wykonawcy z zastrzeżeniem zachowania pełnej,
niezmienionej warstwy tekstowej, melodycznej i harmonicznej.
Szczególnie cenne będzie zaprezentowanie poetyki przesłania utworu.
3. Kolejność wykonania utworu jest dowolna
4. Utwory należy wykonać z własnym akompaniamentem "na żywo" lub z udziałem zespołu
akompaniującego.
5. Jury oceniać będzie:
 warunki głosowe
 czystość śpiewu i akompaniamentu
 dobór repertuaru adekwatnie do możliwości uczestnika
 wrażliwość wykonawczą uczestnika
 "wartości dodane" do piosenek "Chmiela"
 wizerunek i osobowość wykonawcy
6. Jury przyznaje tylko jedną nagrodę "Kapelusz Chmiela" (nagrody rzeczowe oraz pieniężna).
Jury zastrzega sobie możliwość przyznania kilku wyróżnień.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nagrywania i rejestracji występów konkursowych oraz
prawo do ich publikacji w mediach i na nośnikach.
8. Arkusze "Zgłoszenia" należy pobrać ze strony Organizatora: http://chmielu.com.pl/
i przesłać na adres e-mail: cos.ze.strun@wp.pl do dnia 14 czerwca 2020. Organizator
potwierdzi otrzymanie zgłoszenia i zakwalifikowanie do Konkursu.
9. Organizator zapewnia:
- posiłki i napoje w dniu Konkursu
- próby techniczne przed konkursem
- uczestnictwo w całym "Chmielowisku” we wspaniałej atmosferze
Utwory autorstwa Przemysława Chmielewskiego można znaleźć na YT, na płytach CD
Zespołu Melisa Blues Band i na płytach autorskich CD Przemysława Chmielewskiego oraz
w "Śpiewniku Chmiela" z tekstami i chwytami gitarowymi piosenek
W razie pytań i wymiany informacji prosimy pisać na adres: cos.ze.strun@wp.pl
Nr kontaktowy : 720-806-733

