I KONKURS WOKALNY IM.BOGUSŁAWA KACZYŃSKIEGO
W BIAŁEJ PODLASKIEJ
DLA SZKÓŁ MUZYCZNYCH II STOPNIA
I. REGULAMIN
1. I Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej organizowany
jest przez Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej przy współpracy
Zespołu Szkół Muzycznych I i II Stopnia im. Fryderyka Chopina w Białej Podlaskiej.
2. Konkurs ma charakter ogólnopolski, a jego celem jest promowanie utalentowanych młodych
wykonawców.
3. Konkurs odbywać się będzie w dniach 24-25 września 2018 roku w ramach Pierwszego Festiwalu
Dziedzictwa Narodowego im. Bogusława Kaczyńskiego, który zakończy się koncertem laureatów.
4. Miejscem Konkursu Wokalnego będzie siedziba Zespołu Szkół Muzycznych I i II Stopnia im.
Fryderyka Chopina w Białej Podlaskiej.
5. Konkurs przewidziany jest dla uczniów szkół muzycznych II stopnia publicznych i niepublicznych o
uprawnieniach szkół publicznych.
6. Konkurs odbędzie się w jednej grupie wiekowej - do 23 roku życia włącznie (decyduje data
urodzenia w dniu rozpoczęcia konkursu).
7. Szkołę może reprezentować dowolna liczba uczniów.
8. W konkursie nie mogą brać udziału:
- studenci wydziału wokalnego lub wokalno - aktorskiego uczelni muzycznych.
9. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
- wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej
Festiwal.bck24.pl (od dnia 01 września 2018 roku przyjmować będziemy zgłoszenia tylko w formie
elektronicznej)
- proszę o wpisanie w formularzu dokładnych tytułów czterech utworów wykonywanych przez siebie i
ich kompozytorów jak również podkreślić należy czy potrzebna będzie współpraca z pianistą
konkursowym.
10. Organizatorzy konkursu umożliwiają uczestnikom współpracę z pianistą konkursowym, można też
przyjechać z własnym pianistą.
11. Uczestnicy wraz ze swoimi pianistami w czasie konkursu przebywają na własny koszt.
Organizatorzy również nie zwracają kosztów podróży (wykaz hoteli w aktualnościach).
12. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach otwartych dla publiczności.
13. Uczestnicy konkursu wystąpią w kolejności alfabetycznej. Przesłuchania rozpoczną się od godziny
10.00 w dniu 24 września 2018r.
II. PROGRAM
1. Program konkursu:
Każdy z uczestników zobowiązany jest wykonać cztery utwory:
- utwór barokowy lub klasyczny
- pieśń polską
- dowolną arię
- dowolny utwór
I ETAP
Utwór barokowy lub klasyczny. Jeden utwór dowolny wybrany z pozostałych trzech.
II ETAP
Dwa utwory niewykonane w etapie pierwszym. Łączny czas nieprzekraczający 15 minut.
2. Program należy wykonać z pamięci w języku oryginalnym.
3. O liczbie uczestników przyjętych do drugiego etapu decyduje jury.

III.JURY KONKURSU
- Ewa Iżykowska-Lipińska prof. zw. dr hab., pedagog śpiewu w Uniwersytecie Muzycznym im.
Fryderyka Chopina w Warszawie,

- Anna Jeremus-Lewandowska prof. dr hab., pedagog śpiewu w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana
Paderewskiego w Poznaniu,
- Mariusz Orzełowski - dyrygent, kompozytor,
- Witold Matulka - dyrektor artystyczny Festiwalu Dziedzictwa Narodowego im. Bogusława
Kaczyńskiego i Śpiewak Operowy (przewodniczący jury),
- Patrycja Sawczuk - sekretarz Jury, Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej
Podlaskiej,
1. Szczegóły punktacji jury są poufne - jedynie osoba niezakwalifikowana do kolejnego etapu Konkursu
może uzyskać od Sekretarza Jury informację na temat uzyskanej przez siebie średniej arytmetycznej
punktacji.
2. Decyzje Jury są ostateczne i niezaskarżalne.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi po zakończeniu poszczególnych etapów Konkursu.
IV. NAGRODY
Laureaci Konkursu otrzymają nagrody, o których decyduje Jury.
Nagrody festiwalowe:
- I NAGRODA – STATUETKA BOGUSŁAWA KACZYŃSKIEGO ORAZ 3000 ZŁOTYCH (słownie:
trzy tysiące zł) ufundowane przez Prezydenta Miasta Białej Podlaskiej Dariusza Stefaniuka,
- II NAGRODA - STATUETKA BOGUSŁAWA KACZYŃSKIEGO ORAZ 2 000 ZŁOTYCH
(słownie: dwa tysiące zł) ufundowane przez Fundację „Orfeo” im. Bogusława Kaczyńskiego,
- III NAGRODA - STATUETKA BOGUSŁAWA KACZYŃSKIEGO ORAZ 1 000 ZŁOTYCH
(słownie; jeden tysiąc zł) ufundowane przez Fundację „Orfeo” im. Bogusława Kaczyńskiego,
- TRZY WYRÓŻNIENIA- PO 500 ZŁOTYCH (słownie:pięćset zł) ufundowane przez Fundację
„Orfeo” im. Bogusława Kaczyńskiego,
- NAGRODA SPECJALNA ZA NAJLEPSZE WYKONANIE PIEŚNI POLSKIEJ PRZEZ GŁOS
ŻEŃSKI – 250 ZŁOTYCH (słownie: dwieście pięćdziesiąt zł) ufundowane przez Fundację „Orfeo"
im. Bogusława Kaczyńskiego,
- NAGRODA SPECJALNA ZA NAJLEPSZE WYKONANIE PIEŚNI POLSKIEJ PRZEZ GŁOS
MĘSKI- 250 ZŁOTYCH (słownie: dwieście pięćdziesiąt zł) UFUNDOWANE PRZEZ Fundację
„Orfeo” im. Bogusława Kaczyńskiego)
STATUETKI ZOSTANĄ UFUNDOWANE PRZEZ FUNDACJĘ „ORFEO” IM. BOGUSŁAWA
KACZYŃSKIEGO.
V. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia należy nadsyłać na załączonym formularzu na adres Bialskie Centrum Kultury im.
Bogusława Kaczyńskiego ul.Warszawska 11, 21-500 Biała Podlaska.
(z dopiskiem: Konkurs Wokalny do dnia 01 września 2018 roku. Po tym okresie zgłoszenia będą
przyjmowane tylko drogą mailową do dnia 15 września 2018 roku na adres organizatora
festiwal@bck24.pl)
2. Zgłoszenie ucznia musi być potwierdzone przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza wyrażenie zgody na publiczne wykonanie utworów podczas
przesłuchań oraz koncertu laureatów, dokonywanie ich rejestracji audio i video oraz na przetwarzanie
danych osobowych przez Organizatora Konkursu zgodnie ustawę z dnia 25 maja 2018 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz 922).
2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian przebiegu Konkursu jeżeli zaistnieją okoliczności,
których nie można przewidzieć.
4. Dodatkowych informacji udziela biuro festiwalowe pod nr.tel. 83-341-67-12, 83 341 67 05 czynny w
dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00.
Regulamin opracował:
Witold Matulka
Dyrektor Artystyczny I Festiwalu Dziedzictwa Narodowego im. Bogusława Kaczyńskiego

