XII Wrzesiński Festiwal Orkiestr Dętych
Września, 2-3 września 2017 r.

Regulamin
1. Organizatorami Festiwalu są:
Burmistrz Miasta i Gminy Września
Wrzesiński Ośrodek Kultury
2. Festiwal jest imprezą dwudniową i odbywa się 2-3 września 2017 r.
3. Ocenie Jury powołanego przez organizatorów podlegać będą :
a) koncert
b) przemarsz
c) musztra paradna
Obowiązkowy jest udział w dwóch kategoriach: koncercie oraz w przemarszu lub musztrze
paradnej. Koncert na scenie amfiteatru jest obowiązkowy. Orkiestra może brać udział we
wszystkich trzech konkursach. Suma punktów dwóch najwyżej ocenionych konkurencji daje wynik
końcowy.
4. Repertuar jest dowolny. Dodatkowo każda orkiestra wykonuje utwór obowiązkowy
„Wielkopolskie wariacje” w aranżacji Grzegorza Duchnowskiego.
5. Ocenie podlegać będą:
a) dobór repertuaru (1-10 pkt)
b) brzmienie i intonacja (1 – 10 pkt)
c) interpretacja utworów (1- 10 pkt)
d) dynamika (1 – 10 pkt)
e) ogólne wrażenie artystyczne (1 – 10 pkt)
Jury oceniać będzie w skali od 1 – 10 punktów. Maksymalna ilość punktów w dwóch kategoriach 100.

6. Jury powołuje organizator Festiwalu.
7. Wszystkie orkiestry proszone są o dostarczenie do Jury po jednym egzemplarzu partytury
wykonywanych utworów w koncercie scenicznym.

Program festiwalu:
Sobota, 2 września 2017 r.
Przyjazd orkiestr do godziny 13.00 do Wrzesińskiego Ośrodka Kultury, ul. T. Kościuszki 21.
13.00– spotkanie kapelmistrzów, losowanie kolejności występów orkiestr, uzgodnienie szczegółów
14.00 – przemarsz orkiestr na Rynek (w tym czasie nastąpi ocena przemarszu orkiestr)
Na Rynku pokaz musztr paradnych (ocena). Każda orkiestra wykonuje na rynku utwór dowolny z
towarzyszeniem zespołu tanecznego.
Wspólne wykonanie marsza Happy Marching Band (wspólny układ taneczny dla wszystkich
zespołów tanecznych).
19.00 – Koncert gwiazdy Festiwalu w Amfiteatrze im. Anny Jantar z towarzyszeniem Wrzesińskiej
Orkiestry Dętej
Niedziela, 3 września 2017 r.
10.00 – koncerty na rynku (do 15 minut, nie podlega ocenie)
14.00 – Koncerty na scenie amfiteatru (według ustalonej kolejności)
Wykonać należy program dowolny oraz utwór obowiązkowy „Wielkopolskie wariacje” w aranżacji
Grzegorza Duchnowskiego – program nie może przekroczyć 30 minut.
18.00 – ogłoszenie wyników, rozdanie nagród.

8. Organizatorzy zapewniają:
zabezpieczenie techniczne
zestaw perkusyjny
kotły (2 szt.)
dzwonki, ksylofon
pulpity
wyżywienie oraz noclegi dla wszystkich uczestników

11. Orkiestry uczestniczące w Festiwalu proszone są o przesłanie karty zgłoszeniowej wraz z
informacją o sobie (informacje potrzebne dla konferansjera) na adres jacekmuza@op.pl.
12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za prawa autorskie wykonywanych utworów.
Wszystkie utwory powinny być wykonane z oryginalnych nut.
13. Ustalenia Jury są ostateczne.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku orkiestr.
15. Orkiestry przyjeżdżają na koszt własny.

Wszelkich informacji udziela Jacek Rybczyński +48 600 369 052 jacekmuza@op.pl

