Załącznik nr 3 do Regulaminu Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Oblicza Tradycji” Zielona Góra 2021

W przypadku zaostrzenia restrykcji związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Międzynarodowy Festiwal Folkloru Oblicza Tradycji 2021 przyjmie formułę hybrydową.
Gdy Festiwal przyjmuje formułę hybrydową, oznacza to realizację programu działań bez konieczności
przyjazdu na Festiwal do Zielonej Góry.
Program Festiwalu:
1. Program muzyczno-taneczny zespołu (film wyświetlony w Centrum Kreatywnej Kultury
w Zielonej Górze w dniach 16-18.09.2021r.)
1) Ok. 30 minutowe nagranie konkursowe (film) z prezentacją programu muzyczno-tanecznego
zespołu, które będzie podlegało ocenie przez Radę Artystyczną Festiwalu.
2) Prezentacje wyświetlone publiczności zostaną skrócone przez Regionalne Centrum Animacji
Kultury po zaakceptowaniu przez zespół do ok. 15 minut i nie będą podlegały ocenie przez Radę
Artystyczną Festiwalu.
3) Wytyczne do nagrania filmów:
a) filmy w formacie *.mp4 w jakości min. HD 720p o rozmiarze nie większym niż 1,5GB.
b) za pomocą serwisu do przesyłania plików (np. WeTransfer.com) prosimy przesyłać pliki
pojedynczo (jeden film = jeden link do pobrania).

2. Międzynarodowy Konkurs Śpiewaczy „Śpiewacy w Zielonej Górze” (film wyświetlony
w Centrum Kreatywnej Kultury w Zielonej Górze w dniach 16-18.09.2021r.)
a) Konkurs przeznaczony dla wybranych Śpiewaków z zespołów polskich i zagranicznych.
b) Każdy z zespołów biorących udział w Festiwalu reprezentowany jest przez Śpiewaka, który
przedstawia jeden utwór wykonywany a′capella, czyli bez towarzyszenia instrumentalnego,
wybrany z tradycyjnego repertuaru swego regionu i kraju.
c) Pieśń może być związana ze zwyczajami, obrzędami lub śpiewana powszechnie przy innych
okazjach.
d) Śpiewak prezentuje indywidualne cechy wykonawcze z zachowaniem stylu regionalnego, cech
gwarowych, a także oryginalnej melodyki.
e) Zespół przesyła maksymalnie 4 minutowe nagranie konkursowe (film) występu muzycznego
wybranego z zespołu Śpiewaka, zgodnie z wytycznymi podanymi w ust. 11 niniejszego
paragrafu. Czas całego występu nie może przekroczyć 4 minut.
f) Film zostanie wyświetlony w Centrum Kreatywnej Kultury w Zielonej Górze.
g) Wykonania (filmy) mają charakter konkursowy.
h) Wykonania (filmy) wyświetlone publiczności będą podlegały ocenie przez Radę Artystyczną
Festiwalu.
i)

Wyłoniony laureat otrzymuje nagrodę finansową w wysokości 150 EURO.
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j)

Rada Artystyczna może przyznać nagrody w formie wyróżnienia innym wykonawcom - nagrody
rzeczowe.

k) Wytyczne do nagrania filmów:



filmy w formacie *.mp4 w jakości min. HD 720p o rozmiarze nie większym niż
1,5GB.
filmy przesyłane za pomocą serwisu do przesyłania plików (np.
WeTransfer.com), pliki pojedyncze (jeden film = jeden link do pobrania).

3. Międzynarodowy Konkurs Muzyczny „Muzycy w Zielonej Górze” (film wyświetlony
w Centrum Kreatywnej Kultury w Zielonej Górze w dniach 16-18.09.2021r.)
a) Konkurs przeznaczony dla kapel z zespołów polskich i zagranicznych.
b) W konkursie mogą wziąć udział:


Kapele ludowe, których skład instrumentalny oraz repertuar powinien być
zgodny z tradycyjnymi wzorami danego regionu i kraju; występy kapel odbywają
się bez udziału solistów-śpiewaków,



Soliści-instrumentaliści
grający
na
tradycyjnych
charakterystycznych dla danego regionu i kraju.

instrumentach

c) W ramach konkursu kapele i soliści-instrumentaliści wykonują jeden utwór wybrany z
tradycyjnego repertuaru swego regionu lub kraju.
d) Zespół przesyła maksymalnie 6 minutowe nagranie konkursowe (film) programu muzycznego
kapeli, zgodnie z wytycznymi podanymi w ust. 11 niniejszego paragrafu. Czas całego występu
nie może przekroczyć 6 minut.
e) Film zostanie wyświetlony w Centrum kreatywnej Kultury w Zielonej Górze.
f) Wykonania (filmy) mają charakter konkursowy.
g) Wykonania (filmy) wyświetlone publiczności będą podlegały ocenie przez Radę Artystyczną
Festiwalu.
h) Wyłoniony laureat otrzymuje nagrodę finansową w wysokości 150 EURO.
i)

Rada Artystyczna może przyznać nagrody w formie wyróżnienia - nagrody rzeczowe.

j)

Wytyczne do nagrania filmów:



filmy w formacie *.mp4 w jakości min. HD 720p o rozmiarze nie większym niż
1,5GB.
filmy przesyłane za pomocą serwisu do przesyłania plików (np.
WeTransfer.com), pliki pojedyncze (jeden film = jeden link do pobrania).

2

4. Gala Tradycji – koncert finałowy Festiwalu (film wyświetlony w przestrzeni miejskiej
Zielonej Góry w dniu 18.09.2021r.):
a) 30 minutowy film z programem na koncert galowy, który zostanie skrócony przez Regionalne
Centrum Animacji Kultury po zaakceptowaniu przez zespół do ok. 2 minut oraz połączony
z filmami od pozostałych zespołów i wyświetlony publiczności w formie koncertu galowego online
w przestrzeni miejskiej w Zielonej Górze.
b) Prezentacje wyświetlone podczas koncertu Galowego w dniu 18.09.2021 r. nie będą podlegały
ocenie przez Radę Artystyczną Festiwalu.
c) Wytyczne do nagrania filmów:



filmy w formacie *.mp4 w jakości min. HD 720p o rozmiarze nie większym niż
1,5GB.
filmy przesyłane za pomocą serwisu do przesyłania plików (np.
WeTransfer.com), pliki pojedyncze (jeden film = jeden link do pobrania).

5. Pozostałe kwestie zgodnie z Regulaminem Międzynarodowego festiwalu Folkloru Oblicza
Tradycji 2021.
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