…zobaczyć
możesz
kwiaty
wyrosłe
kamieniach
w jaskrawej wizji śmierci ziemi
rozdartej korytami zakrzepłych rzek
i pokrytej bliznami
po próbach powrotu do życia

na

(Wiesław Ciecieręga)

XXVII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI POETYCKIEJ
„KWIATY NA KAMIENIACH”
Festiwal odbędzie się w dniach 2, 3 czerwca 2018 r.
ORGANIZATOR:
BECEK Bytomskie Centrum Kultury
41-902 Bytom, ul. Plac Karin Stanek 1
Tel. 32 389 31 09 (wew. 105); 607 286 937
e-mail: w.ciecierega@gmail.com
KONCERT KONKURSOWY:
2 czerwca 2018 r. - Młodzieżowy Dom Kultury nr 1, ul. Powstańców Warszawskich 12,
41-902 Bytom
KONCERT GALOWY:
3 czerwca 2018 r. - Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, ul. Wojciecha Kilara 29, 41-902
Bytom
REGULAMIN
1. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie pocztą tradycyjną (płyta CD) lub
e-mailem (plik w formacie MP 3) do 16 maja 2018 r. karty zgłoszenia oraz
nagrań utworów, które będą prezentowane na festiwalu (nagrania nie muszą być
profesjonalne).
2. Decyzję o zakwalifikowaniu do festiwalu podejmie Rada Artystyczna. Lista
zakwalifikowanych uczestników zostanie opublikowana do 23 maja 2018 r. na
stronach:
www.becek.pl
https://pl-pl.facebook.com/Festiwal-KWIATY-NA-KAMIENIACH287979701376745/
3. Repertuar
• Dwa utwory z polskim tekstem poetyckim (zapożyczonym lub własnym).
Mogą być wykonywane piosenki innych autorów związanych z nurtem
piosenki artystycznej. Preferowany akompaniament własny lub osoby
towarzyszącej/zespołu. Dopuszcza się występ z półplaybackiem.
4. Nadesłany materiał pocztą tradycyjną nie podlega zwrotowi.

5. Do dyspozycji uczestników jest bezpłatny nocleg w terminie 2/3 czerwca. W
przypadku gdy uczestnik korzysta z noclegu prosimy o deklarację w karcie
zgłoszenia.
6. Organizator nie pokrywa kosztów podróży, wyżywienia, itp. O pokrycie w/w
kosztów uczestnicy mogą zwracać się do instytucji delegujących.
7. Najlepszym wykonawcom zostaną przyznane nagrody pieniężne (pula nagród
wyniesie nie mniej niż 5 000,00 zł).
Nagrody, które nie zostaną odebrane podczas Koncertu Galowego 3 czerwca
2018 r. przechodzą na własność organizatorów.
8. Alternatywnym sposobem zakwalifikowania się do części konkursowej festiwalu
jest pomyślne przejście przesłuchań w ramach tzw. „Wolnej Sc eny”, zaplanowanej
na sobotę 2 czerwca 2018 r. na godzinę 10:00. „Wolna Scena” odbędzie się
jedynie w przypadku, gdy lista uczestników nie wypełni się po „konkursie demo”.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenia bez eliminacji do udziału w
koncercie konkursowym wybranych przez siebie wykonawców.
10. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania nagrań audio i
video dokonanych podczas trwania XXVII Festiwalu Piosenki Poetyckiej „Kwiaty na
kamieniach”.
11. Uczestnicy zobowiązani są do uiszczenia wpisowego w wysokości 5 zł od osoby.
Opłata za udział w warsztatac h wynosi 15 zł.
PLAN ORGANIZACYJNY XXVII OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU PIOSENKI
POETYCKIEJ „KWIATY NA KAMIENIACH”

2 czerwca 2018 r. (sobota) -

Młodzieżowy

Dom Kultury

nr 1 w Bytomiu,

ul. Powstańców Warszawskich 12
•

10:00 – dodatkowe przesłuchania w ramach „Wolnej Sceny”

(„Wolna

Scena” obędzie się w przypadku nie zapełnienia się listy uczestników po
„konkursie demo”).
•

13:00 – próby uczestników

•

16:00 – KONCERT KONKURSOWY (bilet – 5 zł)

3 czerwca 2018 r. (niedziela) - Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK w Bytomiu,
ul. Wojciecha Kilara 29
•

10.00

-

warsztaty

dla

uczestników

oraz

osób

zainteresowanych

prowadzenie Elżbieta Zapendowska i Andrzej Głowacki (bilet 15 zł)
•

13:00 – próby do koncertu galowego

18:00 –Galowy Koncert Laureatów i wręczenie nagród
Koncert Pawła Domagały
(bilet – 60 zł)

–

