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Organizatorzy Festiwalu "Samocvity"  

zapraszają do Polski! 

Międzynarodowy Festiwal Artystyczny 

“SAMOCVITY” w Polsce 

26 kwietnia - 29 kwietnia 2018 r.  

 

 Organizacja pozarządowa “Art centrum “Antre” 

 przy wsparciu Miasta Przemyśla  

 przy wsparciu Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK  

 przy wsparciu Koledżu Kultury we Lwowie 
 

 

http://www.artantre.com/#_blank
mailto:lilya.festcentr@gmail.com


Odznaczenie uczestników 

◦ Grand Prix Międzynarodowego Konkursu Festiwalowego 

◦ Laureaci 1,2,3 miejsca otrzymują puchar i dyplom 

◦ Dyplomanci 1,2,3 miejsca otrzymują dyplom 
Kubki, pamiątki, dyplomy, cenne prezenty od organizatorów! 

 

Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do wyróżnienia oddzielnych zespołów 

certyfikatami: 

 Na BEZPŁATNY udział w festiwalu w Bułgarii - lipiec 2018 
 Na BEZPŁATNY udział w letnim festiwalu "Bugaz Aqua Fest" Odessa, Zatoka, 

Karolino-Buhaz - czerwiec 2018 
 Listy z podziękowaniami dla najlepszych nauczycieli, kierowników amatorskiej twórczości 

artystycznej za przygotowanie i udział w konkursie festiwalowym - prosimy zamawiać do 
początku konkursu festiwalowego. 

 Nagrody specjalne:  "Nagroda-Sympatia", «Najlepszy pedagog», «Za zachowanie narodowych 
tradycji kulturowych», “Nagroda  sympatii od widzów”,«Za najlepszą pracę choreograficzną» 

 Zaproszeniezespołu-zwycięzcy na następne konkursy festiwalowe "Samocvity" na występ na 
koncercie galowym albo z oddzielną premierą! 
UWAGA! 

 Nagrodami od organizatorów/sponsorów festiwalu mogą być 
odznaczeni nie tylko zwycięzcy konkursu, ale i uczestnicy, którzy nie zajęli miejsc. 

 

Program festiwalu 

 

 

Przemyśl – miasto zielonych parków, uroczego zamku, majestatycznych kościołów oraz 

poznawczych muzeów. Pospacerujemy po ulicach starego miasta, odwiedzimy kościoły miasta, 

które zachwycają swoim majestatem. 

 

 



26.04.2018 

Przybycie uczestników/zespołów, zakwaterowanie, spotkania techniczne. 
Uroczyste otwarcie festiwalu-konkursu. Parada przez miasto. Początek 
występów konkursowych w ZAMKU KAZIMIERZOWSKIM w Przemyślu. 
Wycieczka do starej części miasta. 

27.04.2018 
Występy konkursowe  w ZAMKU KAZIMIERZOWSKIM w  Przemyślu, plener 
malarski. Omówienie występów konkursowych z jury festiwalu. 

 
28.04.2018 

Kolejne występy konkursowe, plener malarski. Omówienie występów 
konkursowych z jury festiwalu. Koncert galowy #1. Ogłoszenie werdyktu do 
20.00. Odjazd do domu. 

29.04.2018 Koncert galowy #2. Ogłoszenie werdyktu do 14.00.  

 

ZGŁOSZENIA NALEŻY WYSYŁAĆ  DO 1.02.2018 r.  

 

Gatunki: choreografia, wokal, gatunek instrumentalny, sztuka ludowa / teatry obrzędowe / 
zespoły ludowe, sztuka teatralna/teatry lalek, teatry mody/pokazy mody. 

Zapraszani są:  

soliści - 1 występ, do 2 minut.  

małe formy- 1 występ, do 3 minut  

zespoły/formacje kameralne chóry, orkiestry, zespoły choreografia - 1 -2 występy, do 4 minut 

 

Kategorie wiekowe 

Grupa 0 (4 - 7 lat)  

Grupa I (7-9 lat) 

Grupa II (10-13 lat) 

Grupa III (14-17 lat) 

Grupa IV (powyżej 18 lat) 

Grupa V Mieszana  

Dopuszcza się do 30% starszych osób w młodszej kategorii. 

 

 

Nominacje konkursu festiwalowego 

CHOREOGRAFIA 1-2 numery konkursowe trwające 4 - 7 minut. 

 



«Taniec ludowy» 

Zespoły przedstawiają taniec ludowy albo stylizowany taniec ludowy oparty na folklorze kraju, 
który przedstawiają. 

«Taniec klasyczny» 

Reprezentacja oryginalnego  dziedzictwa klasycznego lub nowa interpretacja oparta na 
utworach baletowych. 

«Taniec współczesny» 

Wykonania w tej kategorii mogą być w następujących stylach: 
streetdance (hip-hop, disco, break-dance, jazz-funk, kramp i inne);  
taniec jazzowy (folk jazz dance, afro jazz folk jazz dance, broadway jazz folk jazz dance, 
lyrical jazz folk, jazz dance, jazz modern, folk jazz dance i inne);  
taniec modern,contemporary (contemporary dance),  
improwizacja kontaktowa (contactsimprovisation) i inne.  

 
«Taniec towarzyski» 

Formacja: programy standardowy lub latynoamerykański - według wyboru zawodników  

zespoły (od 6-8 par) 

małe formy (2-5 par) 

«Taniec estradowy» 

Taniec dziecięcy (fabularny taniec zabawowy dla dzieci I i II grupy wiekowej) 

«Zespoły taneczne i wokalne» 

Występ taneczny  zespołu. Utwory wokalne są wykonywane pod fonogramem "minus" albo  z 
akompaniamentem wokalnym “na żywo”.Dopuszczalne jest stosowanie fonogramów z tylnym 
wokalem. 

Іnne formy taneczne 
 

 Show programy 

 Show bellydance  

 Tańce wschodnie 
 

     Kryteria oceny:  

 Poziom techniczny  wykonania 

 Kompozycja tańca 

 Umiejętności aktorskie 

 Oryginalność 

 Paca pedagoga-choreografa 

 Kostiumy 

 Wybór materiału muzycznego 
 



Wokal (soliści, małe formy, zespoły, chóry): soliści - 1 występ, do 2 minut;  małe formy - 1 
występ, do 3 minut, zespoły/formacje kameralne chóry, orkiestry, zespoły – 1-2 występy, do 4 
minut.  

Wszystkie utwory są wykonywane a cappella, pod fonogramem "minus" albo  z 
akompaniamentem. Dopuszczalne jest stosowanie fonogramów z tylnym wokalem. Nie 
dopuszcza się DOUBLE- wokal (instrumentalny lub wokalny dubbing głównej partii).  

 

 Kryteria oceny: 

 Wykonanie techniczne: intonacja, rytm, frazowanie, porządek, dokładność wykonania 
utworu, wymowa. 

 Wykonanie artystyczne: tempo, agogia, dynamika, interpretacja tekstu, emocjonalność, 
wyrazistość, równość stylistyczna. 

 Prezentacja programu: wybór repertuaru, trudnośćwykonania, wygląd zewnętrzny. 

 

Gatunek instrumentalny 

Instrumenty muzyczne strunowe i szarpane (soliści, małe formy 2-4 os); 

Fortepian (soliści, duety); 

Instrumenty dęte (soliści, małe formy 2-4 os); 

Instrumenty ludowe (soliści, małe formy 2-4 os); 

Orkiestry i zespoły 

Dwa utwory o kontrastowym charakterze są zgłaszane do konkursu. 

Wybór programu konkursowego według uznania uczestnika.  

 

Kryteria oceny: 

 poziom opanowania gry na instrumencie 

 czystość intonacji i strój muzyczny 

 złożoność repertuaru i aranżowanie 

 możliwość techniczna wykonywania zespołowego 

 posiadanie dynamicznej amplitudy dźwięku 
 

SZTUKI WIZUALNE 
Temat pleneru jest ogłoszony w potwierdzeniu uczestnictwa od organizatorów.  
Dzieła  należy wykonać w technice dowolnej, czas trwania pleneru 2 dni (26-28.04.18). 
Wymagane są własne materiały i szkicownik od uczestników: gwasz, akwarela, ołówek.   
Format rysunku nie powinien przekraczać 50 x 70 cm. 
Na odwrocie pracy należy podać informacje: imię i nazwisko uczestnika, instytucja edukacyjna, 
nazwa dzieła, technika wykonania, wykaz dzieł, które uczestnicy przywożą ze sobą.  
 

 



Jury 

Skład jury może wzrosnąć w zależności od liczby krajów uczestników, zwykle 3-5 w kategorii 
gatunku. Przewodniczący jury wybierany jest przez Komitet Organizacyjny. 

 Jury ma prawo: 

 udzielać rekomendacji uczestnikom konkursu 

 wyróżniać oddzielnych wykonawców i nagradzać ich specjalnymi nagrodami 

 według porozumienia z komitetem organizacyjnym podejmować decyzję o zmianie 
Statutu festiwalu, albo nie wyróżniać uczestników premiowymi miejscami w nominacji.  

 

Decyzja jury jest ostateczna. Członkowie jury nie są zobowiązani do zgłaszania oceny i 
położenia zespołu do koncertu galowego. 

 

Formularz wniosku, wymagania techniczne 

Dla uczestnictwa w konkursie festiwalowym należy złożyć wniosek na adres poczty 

elektronicznej: fest.centr@gmail.com  do dnia 1.02.2018 r.  

 

Dodatkowe informacje 

W przypadku, gdy konieczne jest przygotowanie zaproszeń/listów z podziękowaniami 
skierowanych do partnerów, sponsorów, kierownicy przekazują wcześniej komitetowi 
organizacyjnemu oficjalne dane. 

Uczestnikom konkursu towarzyszą rodzice i kierownicy odpowiedzialni za życie i zdrowie dzieci. 
Kierownicy, rodzice i dorośli towarzyszący dzieciom samodzielnie ponoszą odpowiedzialność 
za zachowanie kostiumów i rekwizytów, uważnie odnoszą się do zachowania majątku w sali 
podczas występów oraz na terytorium hoteli/obozów dla dzieci gdzie mieszkają podczas 
konkursu festiwalowego. W przypadku wyrządzenia szkód przez uczestników, kierownik, 
rodzice oraz dorośli towarzyszący dzieciom płacą za szkody wyrządzone administracji 
pomieszczenia.  

Wydatki materialne za pobyt są kosztem uczestników. 

 

Nasza strona internetowa www.artantre.com 

Zadzwoń +38 (096) 535 10 68  

viber   +38 (066) 520 25 62     +38 (063) 404 90 23 

Napisz   lilya.festcentr@gmail.com 

fest.centr@gmail.com 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony na Facebooku     
https://www.facebook.com/samocvity2014/ 

oraz dołączenia do naszej grupy na Facebooku (group) 

nasz kanał na You  Tube 

 

http://www.artantre.com/#_blank
tel:+380%2096%20535%201068#_blank
mailto:lilya.festcentr@gmail.com#_blank
https://www.facebook.com/groups/samocvity/#_blank
https://www.youtube.com/channel/UC-f9EyIuyl1Qz_fPaqqr76g/videos?shelf_id=0&sort=dd&view=0#_blank

