
 „Starych potraw smak i urok” 
Wojewódzkie  Spotkanie Kapel Ludowych 

  Błażowa 2018r. 

 
Regulamin konkursu kapel 

 
 

Organizator 
 

Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej 

 

 

Termin i miejsce 
 

20 maja 2018 r. godz. 1430 stadion sportowy w Błażowej 

 

 

Cel konkursu 

 

1. Celem konkursu jest: 

- ochrona i popularyzacja muzyki ludowej w społeczeństwie 

- utrzymywanie współczesnej kultury i tradycji muzycznej regionu  

  w stanie aktywności  

- odkrywanie i promowanie młodych muzyków kontynuatorów ludowych 

  tradycji muzycznych. 

 

Warunki udziału 

 

1. W przeglądzie mogą brać udział kapele ludowe bez solistów i z solistami.  

2. W ramach występów konkursowych kapele prezentują po 4 utwory tak 

dobrane, aby łączny czas prezentacji nie przekroczył 10 minut. Organizatorzy 

przewidują ponadto możliwość występu poza konkursem, w czasie obrad jury. 

 

3. Termin zgłoszeń kapel upływa z dniem  15 maja 2018r. 

 

 

Kryteria oceny 

 

1. Występujące zespoły oceni trzyosobowe jury powołane przez organizatora,  

w skład którego wejdą specjaliści z dziedziny folkloru muzycznego: 

muzykolog-etnolog, kulturoznawca i muzyk. 

2. Komisja konkursowa dokona oceny kapel biorąc pod uwagę: 



 

- dobór i autentyczność repertuaru 

- technikę gry na instrumencie ludowym,  

- brzmienie i poziom wykonania 

- zgodny z tradycją  skład kapel  

- ogólny wyraz artystyczny  

3. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwracalna. 

 

Nagrody i kategorie konkursowe 

 

1. Nagrody zostaną przyznane w kategoriach:  

I. Mistrz i uczeń – nagroda 500 zł 

II. Kapela –  Nagroda główna – 700 zł 

   I nagroda – 600 zł 

II nagroda 500 zł 

III nagroda 400 zł 

 

2. Wyróżnienia 

 

Z uwagi na to iż rodzimy tradycyjny folklor muzyczny odchodzi  

w zapomnienie zastąpiony lub też wyparty przez produkcje sceniczne, 

stylizacje i artystyczne opracowania lub aktorskie rekonstrukcje, udział kapel  

w konkursie stanowi cenne i wartościowe źródło do odkrywania i poznawania 

autentycznych tradycji. W związku z tym organizator przyzna wyróżnienia 

wszystkim pozostałym kapelom biorącym udział w konkursie w wysokości 300 

zł każde. 

 

 

Komisja konkursowa ma  prawo do innego podziału nagród w zależności od 

poziomu jaki zaprezentują kapele i posiadanych środków finansowych.  

 

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka 

Kultury w Błażowej lub przesłać na adres email: gokbl@wp.pl 


