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REGULAMIN
XX POWIATOWEGO PRZEGLĄDU
ORKIESTR DĘTYCH
1. ORGANIZATORZY:
Starostwo Powiatowe w Kole
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Zarząd Wojewódzki Wielkopolski ZOSP RP w Poznaniu
Burmistrz Miasta Koła
2. NAZWA ZADANIA:
XX Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych
3. CELE, ZADANIA:
 ukazanie dorobku artystycznego Orkiestr Dętych,
 popularyzacja muzyki orkiestr w środowisku,
 uaktywnienie oraz podnoszenie poziomu artystycznego orkiestr dętych,
 rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
 kształtowanie więzi z krajem ojczystym.

4. TERMIN I MIEJSCE / ADRES /
3 czerwiec 2018 roku
godzina 15.00
PARK MONIUSZKI W KOLE
ul. Sienkiewicza
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5. SPRAWY ORGANIZACYJNE:
 kolejność występów zostanie ustalona przed rozpoczęciem przeglądu drogą
losowania,


obowiązuje zasada zgłoszenia orkiestry zgodnie z kartą uczestnictwa, nie
zgłoszenie orkiestry do dnia 30.04.2018 r. skutkować będzie
uniemożliwieniem wzięcia udziału w przeglądzie,

 wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymują od organizatorów posiłek,
 koszty przejazdu pokrywa instytucja delegująca,
 orkiestry zobowiązane są do terminowego stawienia się na przegląd
i przestrzeganie porządku ustalonego przez organizatorów,
 przyjazd w kompletnych, regulaminowych mundurach organizacyjnych.

6. PROGRAM PRZEGLĄDU:
● godzina 14.30 – przejazd orkiestr i losowanie kolejności prezentacji,
● godzina 15.00 – przemarsz gwiaździsty Orkiestr,
● Wspólne wykonanie utworu przez wszystkie orkiestry,
( wiązanka pieśni żołnierskich – nuty w załączeniu )
 godzina 15.20 – uroczyste otwarcie XX Powiatowego Przeglądu
Orkiestr Dętych OSP.
 godzina 15.45 – 18.45 – prezentacja orkiestr w koncercie,
 godzina 19.00 – wręczenie pamiątkowych pucharów, dyplomów
i nagród.

7. PROGRAM WYSTĘPU:
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● w prezentacji na przeglądzie orkiestra występuje z dowolnym
repertuarem,
● w przeglądzie orkiestry prezentują 3 utwory, w tym co najmniej
jeden utwór patriotyczny. Zwiększenie ilości utworów
spowoduje dyskwalifikacje orkiestry,
 w zakresie muzyki marszowej orkiestra zobowiązana
jest do wykonania utworu w ruchu ( dozwolone są elementy musztry
paradnej ),
● maksymalny czas występu w koncercie do 15 minut.

8. KRYTERIA OCENY:

OCENA MUZYKI MARSZOWEJ:
● brzmienie orkiestry w marszu,
 równanie i krycie,
● ogólny wyraz artystyczny.

OCENA MUZYKI KONCERTOWEJ:
 dobór repertuaru ( stopień trudności ),
 brzmienie orkiestry ( strój i intonacja ),
 interpretacja ( dynamika, tempo, frazowanie ),
 rytm,
●ogólny wyraz artystyczny

