
VI Festiwal Mivena-Etno-Kabaret
Wieś się śmieje
Sobota, 13 kwietnia 2013

R   E   G   U   L   A   M   I   N

Organizator: Fundacja MIVENA

Patroni i sponsorzy: AW Pro-Min, POWIAT MIŃSKI,  firmy i instytucje (wykaz po weryfikacji)
MEDIA: Tygodnik i TV Co słychać?

1. Celami Festiwalu Mivena-Etno-Kabaret są: 
- prezentacja tradycji ludowych podczas występów grup kabaretowych
 - popularyzacja obyczajów wsi  Ziemi Mińskiej i  różnych regionów kraju 
- integracja zespołów ludowych - biesiada kabaretowa
- promocja więzi wsi z miastem
 - zachowanie tradycji folkloru dla młodszych pokoleń i środowisk twórczych

 2.Termin: 13 kwietnia 2013 (sobota) od godz. 11.00 
                    Miejsce – aula ZS-1 przy ul Budowlanej w Mińsku Mazowieckim

3. W  przeglądzie wystąpią:
- zaproszone zespoły kabaretowe (wiek min. 16 lat) związane z kulturą tradycyjną
- każdy zespół prezentuje przygotowany wcześniej program rozrywkowy ściśle związany z wiejskimi 
tradycjami i współczesnymi zjawiskami kulturowymi, który może trwać do 20 minut. 
Jury ocenia komediowe walory repertuaru, aktorstwo, regionalizm tj. cechy języka, stroje i zwyczaje 
charakterystyczne dla regionu oraz artyzm i przesłanie przedstawienia.

5.   Atrakcyjne nagrody:
- tytuł ETNO-PSOTY  dla najlepszego zespołu i  ewentualnie aktora(ki) przyznany przez prezesa 
Fundacji MIVENA 
- pula do 10  tysięcy złotych rozdzielona przez jury  i  organizatora dla każdego z występujących 
zespołów
- dyplomy, pamiątki i reportaż filmowy w CsTV i na płycie dla wszystkich  uczestników kabaretonu

6.  Szóstemu Festiwalowi MEK będą towarzyszyły atrakcje: 
- występ młodzieżowych grup kabaretowych  z Mińska i powiatu
- koncert gwiazd folkloru i biesiada kabaretowa
Zapraszamy także do udziału w konkursie/koncercie piosenek Kazimierza Grześkowiaka 
z nagrodami (słowa i muzykę możemy przysłać mailem)

7.  ZGŁOSZENIA  –  pocztą  listową  lub  elektroniczną  (mailem),  ale tylko  na  oryginalnych  i  w  całości 
wypełnionych KARTACH ZGŁOSZEŃ –  przyjmujemy do 8 kwietnia 2013 roku, godz. 18.00. 
Po ich weryfikacji wybrane zespoły zaprosimy do uczestnictwa w festiwalu.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu  i podziału nagród. 
9. Koszty podróży pokrywają uczestnicy lub instytucje delegujące.
....................................................................................................................... 

Wszelkich informacji udziela organizator – J. Zbigniew Piątkowski,  tel. 0-25 758 89 13, 0-608 410 762
Adres: Fundacja MIVENA ul. Konstytucji 3 Maja 2/108   05-300 Mińsk Mazowiecki 
lub pocztą elektroniczną prezes@mivena.pl lub naczelny@co-slychac.pl

ZAPRASZAMY !!!

mailto:prezes@mivena.pl

