
IV Międzygminny Festiwal Muzyki
Ludowej 

im. Anny Malec 
Jędrzejówka, 20 maja 2018 r. godz. 15.00

REGULAMIN KONKURSU

Organizatorem  Festiwalu  jest  Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Goraju  przy  współpracy
Wójta Gminy Goraj i Towarzystwo dla Natury i Człowieka.

Cele festiwalu;
- propagowanie i kultywowanie tradycji folkloru,
- ochrona i popularyzacja zanikających form folkloru muzycznego regionu,
- prezentacja dorobku artystycznego gminnych zespołów,
- motywowanie społeczeństwa do aktywności artystycznej, 
- odkrywanie zapomnianych pieśni i melodii ludowych,
- doskonalenie warsztatu muzycznego, wymiana doświadczeń,
- poznanie i promowanie twórczości Anny Malec z Jędrzejówki

W  konkursie  mogą  wziąć  udział  kapele  ludowe,  soliści  instrumentaliści,  zespoły
śpiewacze,  soliści  śpiewacy  z  terenu  gmin:  Goraj,  Radecznica,  Dzwola,  Turobin,
Chrzanów i Frampol.  
Nie  ma  ograniczeń  wiekowych,  zapraszamy  zarówno  doświadczonych  artystów,
debiutantów  jak  i  młodych  wykonawców  zainteresowanych  kontynuacją  tradycji
muzycznych. 

Przedmiotem  konkursu  jest  wykonanie  tradycyjnych  pieśni  i  utworów
instrumentalnych pochodzących z regionu Roztocza Gorajskiego. Wszystkie podmioty
wykonawcze prezentują po 2 utwory. 
Śpiewaków i  zespoły śpiewacze szczególnie zachęcamy do wykonania przynajmniej
jednej pieśni z repertuaru Anny Malec*
Czas prezentacji nie powinien przekraczać 10 min. 
Zachęcamy do poszukiwań i  prezentacji  dawnych, zapomnianych i  tradycyjnych dla
naszego regionu utworów. 

NAGRODY 
-  jury przyzna I, II i III miejsce w formie nagród rzeczowych
- dodatkowo przyznana zostanie nagroda rzeczowa za najlepsze wykonanie pieśni z
repertuaru Anny Malec 



-  wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki

Wykonania  oceni  jury  złożone  z  badaczy  folkloru  muzycznego,  utytułowanych
wykonawców oraz animatorów kultury.  Przedmiotem oceny będzie zarówno poziom
muzyczny  wykonania  jak  i  zgodność  stylu  wykonawczego  i  repertuaru  z  lokalną
tradycją.  
Zespoły powinny prezentować folklor muzyczny w jak najbardziej tradycyjny sposób
t.j. repertuar charakterystyczny dla naszego regionu, śpiew jednogłosowy,   tradycyjne
instrumentarium zarówno w kapelach, jak i solo.

Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju
do dnia 11 maja 2018 r.
Informacje dotyczące doboru repertuaru i  programu dostępne są pod nr  tel.  GOK
(084) 68 58 043

*Nagrania Anny Malec dostępne są m.in. na płycie dołączonej do książki „Dajcie stołka cisowego” ( wyd. GOK
Goraj 2016), płycie  Anna Malec i Kapela Braci Bździuchów z  serii Muzyka Źródeł vol. 28 (wyd. Polskie Radio
2014)  oraz  płycie  Lubelskie  z  serii  Muzyka  Źródeł  (wyd.  Polskie  Radio).  Fragmenty  dostępne  są  także  w
internetowym  archiwum  CADIS  (www.ispan.pl)  oraz  www.dismarc.org   (należy  wpisać  nazwisko  lub
miejscowość – np. Jędrzejówka” - w wyszukiwarkę strony). Więcej informacji o źródłach repertuaru w profilu
Anny Malec na stronie www.muzykaroztocza.pl  Wszystkie wymienione zasoby zawierają także liczne nagrania
wielu innych śpiewaków i muzykantów z regionu. 

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu  Kultura ludowa i

tradycyjna 2018.

http://www.muzykaroztocza.pl/
http://www.ispan.pl/

