
 
„Poezja z kropli rosy czyni diament…”  

 Ludwig Feuerbach   

IX Powiatowy Konkurs Piosenki Poetyckiej 

dla solistów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

„Miłosne pejzaże  

- Wieczór poezji przy świecach” 

 

Regulamin konkursu 

Organizatorzy konkursu:  

1. Starosta  Wieluński 
2. II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu  
3. Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu  w Wieluniu 

 

Cele konkursu:  

1. Prezentacja dorobku artystycznego młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  
2. Popularyzacja utworów o treści poetyckiej i  poezji śpiewanej różnych autorów. 
3. Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie aktywności wokalnej wśród młodzieży.  
4. Odkrywanie nowych talentów i stwarzanie im możliwości publicznych wystąpień.  
5. Aktywizacja społeczności lokalnej w zakresie rozwoju i popularyzacji kultury. 

 

Przebieg konkursu  

     I etap:  
1. Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są w sekretariacie II Liceum 

Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Wieluniu do dnia 22 stycznia 2016 r.                
tel. 43 843 04 75, e-mail: korczak2@interia.pl 

2. W zgłoszeniu należy podać:  imię i nazwisko, szkołę, telefon kontaktowy oraz tytuły dwóch 
wybranych utworów  o treści poetyckiej (wśród wykonawców: Michał Bajor, Edyta Geppert, 
Marek Grechuta, Stare Dobre Małżeństwo, artyści Piwnicy pod Baranami i inni) 

3. Przesłuchanie wstępne kandydatów odbędzie się w II Liceum Ogólnokształcącym               
im. Janusza Korczaka w Wieluniu 29 stycznia 2016 r. w godz. 14:30 - 16:00. 

4. Po przesłuchaniach powołana przez organizatora Komisja wyłoni uczestników do II etapu            
i koncertu finałowego.  

     II etap:  
1. Finaliści I etapu zaproszeni zostaną na warsztaty z interpretacji piosenki oraz pracy                   

z akompaniatorem w dniu 11 i 12 lutego 2016 oraz na koncert finałowy, który odbędzie  
się 12 lutego 2016 r. o godz. 17.00 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka          
w Wieluniu i będzie miał formę konkursu.  

2. UWAGA! Udział w warsztatach wokalnych zakwalifikowanych solistów jest obowiązkowy.  
3. Jury powołane przez organizatorów na czas trwania konkursu dokona oceny według 

następujących kryteriów:  
- dobór repertuaru zgodny z tematyką konkursu,  
- muzykalność i warunki głosowe wykonawcy, 
- interpretacja tekstu poetyckiego, 
- ogólny wyraz artystyczny.  

4. Laureaci konkursu finałowego otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.  
 
 

     Uwaga !     Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 

 
 

 


