XII
Festiwal Chleba

REWIA FOLKLORU I DARÓW ZIEMI

R E G U L A M I N
Organizator: Fundacja MIVENA Zbigniewa Piątkowskiego
Darczyńcy i wspierający: Agencja Wydawnicza PRO-MIN, MAZOWIECKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI, POWIAT MIŃSKI,
Piekarnia GROMULSKI, GMINY ZIEMI MIŃSKIEJ, instytucje i firmy... (szczegółowy wykaz w materiałach promocyjnych
Patroni medialni:

Portal MEDIAL Piątkowski , Tygodnik

i Telewizja Co słychać?,

1/ Celami Festiwalu Chleba są:
•
prezentacja tradycji ludowego śpiewania, muzykowania i tańczenia podczas konkursów estradowych
•
popularyzacja smaków i obyczajów z różnych regionów kraju w konkursie stołów chlebowych,
•
integracja miejscowych zespołów ludowych podczas biesiady ludowej,
•
zachowanie folkloru dla młodszych pokoleń i środowisk twórczych,
•
pokaz twórczości i sprzedaż dzieł artystów ludowych w czasie jarmarku ludowego
2/ Termin festiwalu: niedziela 11 września 2016 roku
Miejsce - plac ZS-1 przy ul Budowlanej 4 w Mińsku Mazowieckim

od 11.00 do 22.00

3/ W konkursach estradowych występują

•
•
•
•

ZESPOŁY LUDOWE do 20 osób w programie muzyczno-taneczno-wokalnym /ok 10 minut/

•

promowany jest synkretyzm estradowy czyli połączenie ludowego śpiewu, tańca i muzyki
każdy podmiot artystyczny prezentuje program w czasie zależnym od liczby zgłoszeń
występy ocenia komisja artystyczna i kierownicy zespołów z udziałem organizatora

•
•

•

DUETY śpiewacze damsko-męskie w wieku od 16 lat / ok. 6 minut/
SOLIŚCI w konkursie FOLKLOR Z KARTKI /jedna wylosowana piosenka/
zespoły wykonują co najmniej jeden utwór związany z przesłaniem festiwalu
- OD ZIARENKA DO BOCHENKA

nagradza organizator festiwalu z udziałem gości honorowych i sponsorów

4/ W konkursie STOŁÓW CHLEBOWYCH może uczestniczyć każda zaproszona osoba (grupa), która upiecze oryginalne
chleby, przygotuje tradycyjne potrawy ze swego regionu i wystawi je do oceny na własnym stole (stoisku).
Jury chlebowe oceni walory chleba i potraw towarzyszących oraz... atrakcyjność handlową stoiska.
5/ Organizator przygotuje atrakcyjne nagrody:
- zwycięzcy prezentacji estradowych i konkursu kulinarnego otrzymają tytuły BOCHNY MIVENY 2015
z oryginalnymi dyplomami/statuetkami od organizatora za najlepsze programy i stoiska
- nagrody pieniężne (od 300 do 1000 zł), dyplomy i pamiątki (m.in. reportaż filmowy i zdjęcia) otrzymają wszystkie zespoły i
artyści rewii folkloru i darów ziemi
6/ Festiwalowi Chleba będą towarzyszyły atrakcje: od 11.30 – przesłuchania zespołów i solistów, a po nich integracyjna
biesiada ludowa z konkursami wokalno-tanecznymi
Dodatkowo – jarmark wiejski z prezentacją i degustacją stołów chlebowych, wyrobów regionalnych i piekarni, występy
laureatów, koncerty gwiazd folkloru i kapel z zabawa ludową.
7/ Zgłoszenia pisemne – tylko na oryginalnych i w całości wypełnionych KARTACH ZGŁOSZEŃ – przyjmujemy
do piątku 2 września 2016 roku. Po ich weryfikacji listę z kolejnością wystąpień ogłosimy na portalu
www.co.slychac.pl w zakladce FESTIWAL CHLEBA, co jest jednoznaczne z zaproszeniem na XII FCH.
Jury i kierownicy grup powinni zgłosić się w biurze organizacyjnym w dniu festiwalu do godz. 10.45
8/ Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu i podziału nagród.
9/ Koszty dojazdu na Festiwal pokrywają uczestnicy lub instytucje delegujące.
10. Wszelkich informacji udziela organizator
– Zbigniew Piątkowski, tel. 608 410 762 e-mail naczelny@co-slychac.pl
Adres: Fundacja MIVENA, ul. Konstytucji 3 Maja 2/108 05-300 Mińsk Mazowiecki
ZAPRASZAM
- Zbigniew Piątkowski

