,,Śpiewajże, słowiku
w zielonym gaiku.....

XII FESTIWAL
PIEŚNI I MUZYKI LUDOWEJ
Serdecznie zapraszają:

Grupa „Aktywni - Kreatywni”
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
w Nowogrodzie
oraz Towarzystwo Wsi Nowogród i Okolic

Nowogród, 27 maja 2017r.

Organizatorzy zapraszają do udziału
w XII Festiwalu Pieśni i Muzyki Ludowej
Festiwalowi przyświeca idea chronienia i pielęgnowania tradycji ludowych jako
ważnego zasobu kultury narodu polskiego:
-

ukazania bogactwa muzyki ludowej zarówno w autentycznej, przekazywanej
z pokolenia na pokolenie formie, jak i artystycznym opracowaniu i stylizacji,

-

integracji pokoleń ze świadomością konieczności przekazywania
i twórczej kontynuacji dorobku narodowego,

-

umożliwienia zaprezentowania przed szeroką publicznością talentów,
zaangażowania w kultywowanie tradycji ludowych i zachęty dla innych.

Festiwalowe atrakcje:
– wystawa twórczości artystów ludowych,
– warsztaty plastyczne,
– degustacja potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich,
– strefa gier planszowych,
–

warsztaty rękodzielnicze,

–

słodki poczęstunek oraz kawa i herbata,

–

niespodzianki dla najmłodszych ☺

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ NAGRODY!!!
ZAPRASZAMY DO NOWOGRODU!!!
FESTIWAL ZORGANIZOWANY W RAMACH PROJEKTU
„LUDOWE INSPIRACJE” - INICJUJ Z FIO bis 2017

REGULAMIN
Festiwal ma charakter konkursowy. Przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży
i dorosłych reprezentujących organizacje, stowarzyszenia itp. oraz zgłaszanych
indywidualnie,
Prezentacje oceniane są w grupach wiekowych:
•

dzieci: 3 - 6 lat

•

dzieci: 7 – 10 lat

•

dzieci: 11 – 14 lat

•

młodzież: 15-18 lat

•

dorośli

oraz w następujących kategoriach:
•

śpiew,

•

gra solowa,

−

występ nie może przekroczyć 5 minut, - zgłoszenia do festiwalu przyjmowane
będą na podstawie

wypełnionej karty uczestnictwa przesłanej

do dnia 22 maja 2017 roku na adres: Szkoła Podstawowa w Nowogrodzie,
Nowogród 32, 87- 400 Golub – Dobrzyń lub – e-mail: nowoszkol@wp.pl
−

festiwal odbędzie się 27 maja 2017 r. od godz. 13.00 na terenie
Szkoły

Podstawowej w Nowogrodzie,

−

organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu,

−

wykonawcy Festiwalu oceniani będą przez jury, którego skład podany zostanie
przed rozpoczęciem prezentacji,

−

informacje można uzyskać pod numerem telefonu (056) 683 84 22.

