ORGANIZATOR ZAPEWNIA
- nagłośnienie
- oświetlenie
- słodki poczęstunek
DANE TECHNICZNE
- rozmiar sceny : szerokość 12 m głębokość 6m
- posiadamy podłogę baletową
- posiadamy sale widowiskową- 250 miejsc

XIV

OCENA I NAGRODY
Jury będzie brało pod uwagę następujące kryteria:
- dobór repertuaru
- opracowanie choreograficzne
- dobór muzyki
- dobór i estetykę kostiumów, rekwizytów
- ogólny wyraz artystyczny

ZIMOWE

IMPRESJE

Jury może przyznać nagrodę specjalną dla zespołu lub choreografa.
Jury zastrzega sobie prawo zmiany kategorii.

TANECZNE

Każdy zespół otrzyma pamiątkowy dyplom oraz statuetkę- symbol
festiwalu.
Zapraszamy do wspólnej zabawy i życzymy niezapomnianych
wrażeń artystycznych!!!

Informacje o Festiwalu
www.mdk.beskidy.pl- Dom Kultury w Hałcnowie
facebook: MDKHalcnow
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Miejski Dom Kultury w Hałcnowie
CZAS I MIEJSCE
24.02.2018
Miejski Dom Kultury w Hałcnowie
CELE FESTIWALU
- stworzenie możliwości zaprezentowania dorobku dziecięcych
i młodzieżowych zespołów tanecznych
- rozwijanie talentów estradowych
- popularyzacja zespołowych form tanecznych i ich walorów
artystycznych i wychowawczych
- rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez
bezpośrednie kontakty z tańcem i muzyką
ZASADY UCZESTNICTWA
1. Zapraszamy dziecięce i młodzieżowe zespoły różnych form
tanecznych działające w domach kultury, szkołach i innych placówkach
2. Zespoły prezentują się w kategoriach:
- taniec towarzyski - czas prezentacji do 5 min.
- taniec nowoczesny - ( disco dance, freestyle, hip hop, funky,
electric boogie, breakdance) - czas prezentacji do 5 min.
- jazz dance i taniec współczesny - czas prezentacji do 5 min.
- teatr tańca - czas prezentacji do 10 min.
- inscenizacja taneczna- czas prezentacji do 6 min.
- inne propozycje taneczne- czas jednej prezentacji do 5 min.
3. Organizatorzy w przypadku dużej ilości zgłoszeń zastrzegają sobie
prawo do możliwości wprowadzenia podziału na kategorie wiekowe

4. Zespół może zaprezentować maksymalnie 2 układy taneczne
w wybranych przez siebie kategoriach
5. Prosimy o przesłanie na adres organizatora
Miejski Dom Kultury
ul. S.M. Szewczyk 1, 43-344 Bielsko-Biała tel. 33/816 23 28
e-mail: halcnow@mdk.beskidy.pl
kartę zgłoszenia do dnia 5.02.2018
6. Zespoły przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji
delegującej
7. Uczestnicy lub instytucje delegujące pokrywają koszt akredytacji,
która wynosi 25 zł od każdego członka zespołu, instruktorów
i opiekunów. Opłatę za udział w festiwalu prosimy przesłać na adres:
Miejski Dom Kultury
ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko- Biała
Bank Pekao S. A. oddział w Bielsku-Białej
42 1240 4142 1111 0000 4826 4349
do dnia 12.02.2018 z dopiskiem „ Impresje taneczne”
8. W przypadku rezygnacji z udziału w Festiwalu organizator nie zwraca
opłaty za udział
9. Po otrzymaniu wszystkich kart zgłoszeń zespół otrzyma pocztą
elektroniczną informację o programie festiwalu
10.Brak akredytacji na koncie MDK w podanym terminie wyklucza
możliwość udziału w Zimowych Impresjach Tanecznych
11. Prosimy o przygotowanie nagrań na płycie CD lub pendrive
12. Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga Dyrektor Festiwalu
w porozumieniu z jurorami
13. Organizatorzy nie wysyłają poczta nieodebranych dyplomów
i nagród
14. Uczestnicy wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie rejestracji
fotograficznej i filmowej podczas festiwalu oraz ich nieodpłatnego
wykorzystania w celach informacyjnych i promocyjnych przez
organizatora
15. Układy taneczne prezentowane w poprzednich edycjach nie będą
oceniane przez jury.

