XIX Gminny Przegląd
Grup Kolędniczych
Gminy Limanowa

Stara Wieś

10 stycznia 2015 r.

REGULAMIN

program oraz ewentualne instrumenty towarzyszące śpiewom
winny odzwierciedlać tradycje kolędowania w regionie, z którego
pochodzi grupa. Szczególnie pożądanym jest – w zależności od
widowiska – śpiew starych, ludowych pastorałek.

1. Organizator: Gmina Limanowa
2. Cele Przeglądu :
• Kultywowanie
tradycji
związanych
ze
Bożonarodzeniowymi, zapustami i ich upowszechnianie.
•
Wyłonienie
najlepszych
grup
kolędniczych
pod
artystycznym i merytorycznym w rejonie Gminy Limanowa.
• Kwalifikacja
zespołu i grup
kolędniczych na
Przegląd Grup Kolędniczych.

10.
Świętami
względem
Powiatowy

3. XIX
Gminny
Przegląd
Grup
Kolędniczych
odbędzie
się
w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi w dniu
10 stycznia 2015 r. /sobota/, rozpoczęcie o godz. 1400.
4. Przegląd ma charakter konkursu, w którym biorą udział:
Koła Gospodyń Wiejskich, Szkoły, OSP, Świetlice Wiejskie, Biblioteki,
Zespoły Regionalne i aktualne grupy chodzące po kolędzie z terenu Gminy
Limanowa.
5. Przegląd prowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych:
- grupy dziecięce: 7-13 lat
- grupy młodzieżowe: 14-17 lat
- grupy dorosłe: od 18 lat
6. Czas trwania występu nie powinien przekraczać 10 minut –
wyjątek stanowią Herody i Szopka lalkowa – do 15 minut.
7. Grupy kolędnicze zgodnie z tradycją powinny być nieliczne –
do 8 osób. Liczniejsze mogą być grupy z Herodem, ale nie większe
niż 12 osób. W skład grupy kolędniczej nie wlicza się
towarzyszących muzyków.
8. W celu oceny prezentowanych programów powołana zostanie
przez organizatorów Komisja Artystyczna, która dokona oceny
według ustalonych przez siebie kryteriów w oparciu o niniejszy
regulamin. Werdykt Komisji jest niepodważalny i niezaskarżalny.
9. Grupy kolędnicze i zespoły winny prezentować programy
zgodnie
z
tradycją
i
zwyczajem
danego
regionu. Należy
zachować
właściwy
strój, rekwizyty, skład
kapeli, gwarę,
odpowiedni
repertuar
kolęd
i
pastorałek. Przedstawiany

Niezbędnym jest, aby w grupach kolędniczych, zgodnie
z tradycją, występowali wyłącznie chłopcy i mężczyźni –
dotyczy to również towarzyszących muzyk.

11. W koncepcji Przeglądu nie mieszczą się tzw. jasełka będące
inscenizacją wychodzącą poza tradycyjne formy kolędowania.
12.

Organizatorzy
przewidują
spotkanie
kolędniczych z Komisją Artystyczną, w
dotyczących prezentowanych programów.

13. Nagrody :
Komisja
przyzna
w
poszczególnych
pieniężne.
Ponadto najlepsze grupy zakwalifikowane
Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych.
14. Dla
grup
i posiłek.

kolędniczych

15. Interpretacja
postanowień
wyłącznie do organizatorów.

opiekunów
celu wymiany

kategoriach
zostaną

grup
uwag

nagrody
na

XVI

organizatorzy zapewniają transport
niniejszego

regulaminu

należy

16. Grupy Kolędnicze - laureaci I miejsc Gminnego Przeglądu
z 2014 r. mogą wziąć udział w konkursie w 2015 r. pod warunkiem,
że prezentowany program będzie inny od tego, za który otrzymały
nagrodę.
17. Karty zgłoszeń należy nadsyłać do dnia 23 grudnia 2014 r.
na adres :
Urząd Gminy Limanowa, ul. M.B. Bolesnej 18B /pok. nr 30/
34-600 Limanowa
e-mail: promocja.ug@onet.pl
18. Informacji szczegółowych udziela :
Urząd Gminy Limanowa, ul. M.B. Bolesnej 18B, /pok. nr 30/
tel. 18 337-13-64

