Koncepcia Pamätnice Jozefa Strečanského na rok 2019
XIX. ročník
POSLANIE : Uchovanie pamiatky folkloristu Jozefa Strečanského, vyhľadávanie talentov –
inštrumentalistov – neprofesionálnych interpretov ľudových piesní a ich prezentácia pred
verejnosťou.
MIESTO : Obec Poluvsie (kultúrny dom, miestny cintorín)
TERMÍN : 16. február 2019
ORGANIZÁTORI : Obec Poluvsie
Lubená – ZĽUK Poluvsie
RKC Prievidza
ORGÁNY PAMÄTNICE :
a) Organizačný štáb : predseda : Martin Šujan, starosta obce
členovia : menuje starosta obce
b) Programová rada : predseda : Ing. Jozef Beňadik
členovia : zástupcovia FSk Lubená
Hodnotiaca komisia : 3-členná, menuje starosta obce na návrh Programovej rady
PROGRAM :
1200-1400 hod.
1200-1430 hod.
1200-1500 hod.
1200-1800 hod.

Prezentácia súťažiacich (v prípade predkola do1100 hod.)
Pietny akt na miestnom cintoríne
Hlavný program pamätnice :
súťažná prehliadka inštrumentalistov - neprofesionálnych interpretov ľudovej piesne
vystúpenie hosťa pamätnice a domácej folklórnej skupiny LUBENÁ
vyhodnotenie prehliadky a odovzdanie účastníckych plakiet a plakiet laureátov
Spoločenské stretnutie spojené s občerstvením

PODMIENKY ÚČASTI :
Súťažnej prehliadky sa môžu zúčastniť neprofesionálni interpreti – inštrumentalisti
ľudovej piesne ( najvyššie dosiahnuté hudobné vzdelanie ZUŠ ) ako :
- inštrumentalista - sólista
- inštrumentalista + sprievod (1, najviac 2 hudobné nástroje)
Vekové kategórie :
I. kategória - do 12 rokov
II. kategória - od 13 do 18 rokov
III. kategória - od 19 rokov
Časový limit súťažného vystúpenia : 3 minúty
(odporúča sa prezentácia vlastného regiónu v tradičnom ľudovom odeve- nie je
podmienkou účasti)
Účastník prehliadky obdrží od organizátorov účastnícku pamätnú plaketu "Pamätnice" a pamätný list.
Hodnotiaca komisia vyhlasuje laureátov v jednotlivých kategóriách. Podľa rozhodnutia komisie nemusí
byť v každej kategórii laureát vyhlásený.
Hodnotiaca komisia môže udeliť za výnimočný interpretačný prejav mimoriadnu cenu.
Súťažiaci, ktorí v predchádzajúcich ročníkoch získali titul "laureát", sa nemôžu zúčastniť súťaže v tej istej
vekovej kategórii, v ktorej zvíťazili.
Organizátori vyhlasujú CENU DIVÁKA, ktorú bez ohľadu na kategorizáciu získa ten interpret, ktorý
dostane najviac diváckych hlasov.
OSTATNÉ :
1. Účastníci sa podujatia zúčastnia na vlastné náklady.
2. Pre účastníkov podujatia je zabezpečená strava.
Záujemcovia o účasť v súťažnej prehliadke pošlú prihlášku najneskôr do 5.2.2019 na OcÚ Poluvsie, na
adresu : Obecný úrad Poluvsie, Poluvsie č. 251, 972 16 Poluvsie, e-mail : poluvsie@poluvsie.sk

Ing. Jozef Beňadik
organizačný vedúci
KONTAKT :

Martin Šujan
starosta obce
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