REGULAMIN
II FESTIWAL POEZJI ŚPIEWANEJ
"CZŁOWIEK - CZŁOWIEKOWI ...", to tegoroczne motto
zaczerpnięte z poezji Edwarda Stachury - patrona festiwalu.

ORGANIZATOR: Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Kęszycy Leśnej i
Międzyrzecki Ośrodek Kultury
PATRONAT: Burmistrz Miasta i Gminy Międzyrzecz
PATRONAT DUCHOWY: Ks. Bp. Dr Stefan Regmunt
PATRONAT MEDIALNY: Społecznościowy Portal Ziemi Międzyrzeckiej
CEL PRZEGLĄDU:
1/ promowanie i propagowanie piosenki poetyckiej o wysokich walorach artystycznych,
2/ inspiracja młodych talentów do poszukiwań artystycznych w dziedzinie poezji i muzyki,
3/ konfrontacja dokonań twórczych.
4/ promocja zespołów i młodych artystów.
MIEJSCE I TERMIN:
Kęszyca Leśna, województwo Lubuskie, gmina Międzyrzecz
22 - 23 czerwca 2012 r.
ZASADY UCZESTNICTWA:
1/ Festiwal jest imprezą otwartą. Jego uczestnikami mogą być wyróżniający się amatorzy
(soliści i zespoły), a także profesjonaliści rozpoczynający karierę artystyczną.
2/ Wykonawca (zespół) przygotowuje 3 utwory (jeden z twórczości Edwarda Stachury i
dwa z własnego repertuaru).
3/ Dopuszcza się stosowanie półplaybacków.
4/ Zgłaszający są zobowiązani do przekazania na adres:
Społecznościowy Portal Ziemi Międzyrzeckiej
ul. Piastowska 22/ 1
66-300 Międzyrzecz
lub mail: info@miedzyrzecz.biz w terminie do 18 czerwca 2012 r.
następujących materiałów
a/ wypełnionej karty uczestnictwa
b/ tekstów utworów w jednym egzemplarzu
5/ Uczestnicy zgłaszający udział zgadzają się powierzyć organizatorom prawo do
nieodpłatnego wykonywania rejestracji występu i prezentacji wizerunku na stronach
Społecznościowego Portalu Ziemi Międzyrzeckiej.
6/ Uczestnicy zobowiązani są do nadesłania wraz z karta uczestnictwa informacji na swój
temat i dotychczasowych dokonań muzycznych.
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JURY:
Prezentowane utwory wysłucha i oceni powołane przez organizatorów Jury, które przyzna
zwycięzcy festiwalu prawo do dokonania bezpłatnego nagrania własnych utworów w
profesjonalnym Studio Nagrań EarthWorm Records w Kęszycy Leśnej. Skład Jury zostanie
ogłoszony w pierwszym dniu festiwalu, podczas uroczystego rozpoczęcia.

ZASADY ORGANIZACYJNE:
1/ Uczestnicy PRZEGLĄDU przyjeżdżają na koszt własny.
2/ Organizatorzy zapewniają:
- profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie,
- możliwość bezpłatnego noclegu (własny śpiwór i materace),
- organizator dla przyjezdnych zapewnia wyżywienie.

RAMOWY PROGRAM PRZEGLĄDU:
22.06.2012 r. - sobota
godz. 19:00 - 20.00 próby mikrofonowe (w zależności od potrzeb wykonawców)
godz. 17:00
spotkanie organizacyjne z wykonawcami
godz. 20:00 – 23:00 Blok Koncertowy - Gwiazda wieczoru Zespół Arcato
23.06.2012 r. - sobota
godz. 20.00 – 22:00 Blok Koncertowy - Gwiazda wieczoru Maciej Wróblewski
POZOSTAŁE UWAGI:
1/ Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.
2/ Organizatorzy proszą o rozpowszechnienie informacji o PRZEGLĄDZIE w swoim
środowisku twórczym.
3/ Wszelkie informacje na temat FESTIWALU można uzyskać:
Międzyrzecki Ośrodek Kultury
tel: 95 741 18 02
oraz w
Redakcji Społecznościowego Portalu Ziemi Międzyrzeckiej:
tel: 95 741 8313 9
email: info@miedzyrzecz.biz
Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Kęszycy Leśnej:

tel. kom: 516 859515
email: jacek1601@poczta.fm

oraz na stronie internetowej Społecznościowego Portalu Ziemi Międzyrzeckiej
www.miedzyrzecz.biz
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Festiwal zakończony zostanie wspólnym wykonaniem przez
wszystkich artystów, wraz z publicznością utworu BARKA.

BIURO ORGANIZACYJNE FESTIWALU
Przy parafii p.w. Miłosierdzia Bożego
Kęszyca Leśna 21
66-300 MIĘDZYRZECZ
tel. kom: 516 859515
email: jacek1601@poczta.fm
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