REGULAMIN XX MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU CHÓRÓW MŁODZIEŻOWYCH
i CHÓRÓW MŁODYCH “ RAINBOW”
St. Petersburg, Rosja 1-2.04.2017
I. WSTĘP
1.Festiwal odbywa się po raz 20-ty.
2.Celem festiwalu jest wspieranie i rozwój poziomu śpiewaczego chórów dziecięcych, młodzieżowych i młodych chórów, jak również
wymiana doświadczeń dyrygentów. Festiwal daje możliwość koncertowania oraz słuchania innych chórów stwarzając sposobność do
nawiązywania kontaktów pomiędzy dyrygentami i śpiewakami.
3. Założyciele konkursu:
- Komitet Kultury Regionu Leningradzkiego;
- Północno-Zachodni oddział Rosyjskiego związku dyrygentów chórów dzieci i młodzieży
- Towarzystwo Śpiewacze "Lira" "w Warszawie (współpraca);

(członek Europa Cantat)

4. Festiwal jest reprezentowany przez: Agencję Artystyczną "Melody".
II. INFORMACJE OGÓLNE
1. Festiwal odbędzie się w dniach 1-2 kwietnia 2017 w sali Kappella w Sankt-Petersburgu, Muzycznej Wyższej Szkole Pedagogicznej, a
także w kościołach Piotra i Pawła i innych miejscach, zgodnie z następującym harmonogramem:
31.03.2017 (piątek) przyjazd do Petersburga, zakwaterowanie, zapoznanie się z miastem i szczegółami festiwalu
1.04.2017 (sobota) Przesłuchania konkursowe ,
2.04.2017 (niedziela), Gala z rozdaniem nagród, czas wolny na zwiedzanie, koncerty w Petersburgu i okolicach .
03.04.2017 (poniedziałek) wyjazd z Petersburga
2. Organizatorzy decydują o dniu i godzinie przesłuchań konkursowych.
3. Chóry mogą wziąć udział w następujących kategoriach:
A1. Chóry dziecięce – do lat 12 - minimum 16 śpiewaków
A2. Chóry dziecięce - do lat 16 - minimum 16 śpiewaków
A3. Chóry o głosach równych młodzieżowe – do lat 21 - minimum 16 śpiewaków
A4. Mieszane chóry młodzieżowe - do lat 21 - minimum 16 śpiewaków
A5. Młode Chóry o głosach równych –do lat 27 - minimum 16 śpiewaków
A6. Młode Chóry Mieszane - do lat 27 - minimum 16 śpiewaków
B 1 . Młode Chóry Męski i Żeńskie – do lat 35 minimum 12 śpiewaków
B 2 . Młode Chóry Mieszane – do lat 35 minimum 12 śpiewaków
C. Zespoły wokalne –do lat 30 – maximum 12 śpiewaków.
4. Każdy chór przygotowuje program, który składa się z 3 utworów. Łączny czas występu na scenie to 12 minut. Obejmuje to wchodzenie i
schodzenie ze sceny oraz przerwy między utworami, dlatego też czas samego śpiewania nie powinien być dłuższy niż 10 minut.
5. 10% członków zespołu może być starsza lub młodsza niż powyższe wymagania. Festiwal jest przeznaczony dla chórów amatorskich.
Absolwenci uczelni muzycznych nie są traktowani jak amatorzy.
6. Wymagania repertuarowe – każdy chór przygotowuje 3 utwory, z których 2 minimum muszą być śpiewane a cappella, odpowiednio:
a) pieśń sakralna lub klasyczna skomponowany do XIX w.
b) pieśń ludowa lub inspirowana folklorem;
c) utwór skomponowany po roku 1980;
7. Chór może wziąć udział maksymalnie w 2 kategoriach – repertuar nie może się powtarzać
8. Zespoły są odpowiedzialne za ewentualne prawa autorskie partytur wykorzystywanych w trakcie występu na festiwalu.
9. Chóry mogą zostać poproszone o śpiew na koncertach towarzyszących festiwalowi. Prosimy o przygotowanie 15-20 minut programu.

III. JURY
1. Wyniki będą oceniane przez 5 międzynarodowych jurorów.
2. Jury bierze pod uwagę intonację, emisję głosu, interpretację, stylistyczną różnorodność programu i ogólny efekt artystyczny.
3. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają apelacji
4. Jury kierując się względami artystycznymi może nie przyznać poszczególnych nagród lub przyznać nagrody ex aequo lub nagrody dodatkowe.
IV. NAGRODY
W każdej kategorii przewidziano następujące nagrody:
I miejsce Złoty Dyplom 9,0-10,0 punktów
II miejsce Srebrny Dyplom 8,0-8,9 punktów
III miejsce Brązowy Dyplom 7,0-7,9 punktów
Wszystkie chóry, które nie otrzymują żadnych nagród otrzymają dyplom uczestnictwa w festiwalu.
V. REJESTRACJA
1. Zgłoszenia chórów z Polski prosimy wysyłać na adres:
MELODY
Ogrodowa 27A
05-509 Józefosław, POLSKA lub przez e-mail info@petersburgfestival.com
2. Zainteresowane chóry proszone są o wysyłanie zgłoszeń ze wszystkimi załącznikami do

15.12.2016.

3. Kompletny wniosek musi zawierać:
- Podpisany formularz zgłoszeniowy (w przypadku przesłania pocztą elektroniczną prosimy o przesłanie nam skanu)
- 5 kopii partytur, które będą śpiewane podczas konkursu lub dobrej jakości skany / PDF
- Historia chóru i dyrygenta
- Dobrej jakości zdjęcia chóru i dyrygenta
- 450 PLN opłaty rejestracyjnej/ kategorię
4. Wpisowe należy wpłacić na o następujące konto:
79 1090 1694 0000 0001 1554 3685 Posiadacz rachunku:
MELODY, Ogrodowa 27A, 05-509 Józefosław, POLSKA "proszę wpisać nazwę chóru"
Opłata rejestracyjna zostanie zwrócona, jeśli chór nie zostanie zakwalifikowany. Nie zwracamy wpisowego zespołom, które podejmą decyzję
o rezygnacji. Wystawiamy faktury. Prosimy pamiętać że faktura będzie wystawiona zgodnie z danymi nadawcy przelewu, dlatego też prosimy
by chóry którym patronują instytucje dokonały przelewu bezpośrednio z konta takiej instytucji.
5. Przypominamy, że na chwilę obecną wjazd na terytorium Rosji jest możliwy tylko na podstawie paszportu z wizą rosyjską. (ważnego 6
miesięcy od daty planowanego wyjazdu)
6. Decyzja czy chór jest zakwalifikowany do udziału w festiwalu zostanie podana nie później niż 15.01.2017
7. Zespoły są odpowiedzialne za pokrycie wszystkich kosztów podróży i zakwaterowania podczas festiwalu
8. Ze względów organizacyjnych (koncerty, elastyczny harmonogram przesłuchań, koszty festiwalu, zaproszenia wizowe itp.) MELODY zastrzega
sobie prawo do organizacji zakwaterowania dla chórów zgodnie z cenami podanymi w formularzu zgłoszeniowym.
9. We współpracy z naszym rosyjskim biurem podróży chórom zostaną wystawione zaproszenia wizowe. Listę osób, zawierająca nr paszportu i
datę urodzenia należy przesłać do 31.01.2017 wraz z kopią wpłaty 50% przedpłaty na zakwaterowanie.
10. Organizatorzy zapewniają chórom zaproszenia do uzyskania wizy, ale nie biorą udziału w procesie uzyskiwania rosyjskich wiz. Prosimy o
zapoznanie się z bieżącymi warunkami uzyskania wizy Rosyjskiej na oficjalnej stronie internetowej Ambasady Rosji.
11. Podczas pobytu w Petersburgu chór będzie miał przydzielonego wolontariusza do opieki.
12. Pytania prosimy kierować mailem bezpośrednio przez e-mail: info@petersburgfestival.com lub telefonicznie od poniedziałku do piątku
+48226416157 (9.00-15.00), ew. 603 36 16 16

