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1. Organizatorami Festiwalu są:


Burmistrz Miasta i Gminy Września



Wrzesiński Ośrodek Kultury

2. Festiwal odbywa się 02-03 września 2017.
3. Ocenie Jury powołanego przez organizatorów podlegać będą :
1.

koncert

2.

przemarsz

3.

musztra paradna

Obowiązkowy jest udział w dwóch kategoriach: w koncercie i 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

5.

Ocenie podlegać będą:


dobór repertuaru ( 1-10 pkt )



brzmienie i intonacja ( 1 – 10 pkt )



interpretacja utworów ( 1- 10 pkt )



dynamika ( 1 – 10 pkt )



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.

8.

Do wspólnego wykonania na rynku marsz WIWAT Leona B. Landowskiego

9.

Organizatorzy zapewniają :


zabezpieczenie techniczne



zestaw perkusyjny
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kotły ( 2 szt. )



dzwonki



pulpity



posiłek dla wszystkich uczestników



pomoc medyczną

10. Orkiestry uczestniczące w Festiwalu proszone są o przesłanie karty zgłoszeniowej wraz z
informacją o sobie (informacje potrzebne dla konferansjera) na adres jacekmuza@op.pl
11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za prawa autorskie wykonywanych
utworów. Wszystkie utwory powinny być wykonane z oryginalnych nut.
12. Ustalenia Jury są ostateczne.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku orkiestr.
14. Orkiestry przyjeżdżają na koszt własny.
Wszelkich informacji udziela
Jacek Rybczyński
+48 600 369 052
jacekmuza@op.pl
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