
REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI AKTORSKIEJ 

„MELPOMENA”  

V edycja pod nazwą: „To jest to”, czyli piosenki z teatru w 

interpretacji młodego pokolenia 

 

 organizatorzy: Stowarzyszenie Teatralne „Juvenkracja”  

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Bydgoszczy  

SP nr 35 w Bydgoszczy 

partner akademicki: Akademicka Przestrzeń Kulturalna przy WSG w Bydgoszczy  

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Bydgoszczy. 

 

I. CELE I ZAŁOŻENIA KONKURSU  

Celem konkursu jest:  

1. Popularyzowanie wśród młodzieży piosenki aktorskiej, rozumianej jako wykonywanie 

piosenek z interpretacją teatralno-aktorską.  

2. Stwarzanie możliwości zaprezentowania się uczestników festiwalu przed jury i 

publicznością.  

3. Spotkanie i integracja osób z zamiłowaniem do piosenki aktorskiej. 

 4. Promowanie kultury wykonawczej o różnorodnej wrażliwości artystycznej i 

scenicznej.  

 

II. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA   

1. Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy SOLISTÓW śpiewających:  

– a 'capella (bez akompaniamentu),  

– do podkładu muzycznego (wyłącznie na płytach CD lub MP3)  

– z akompaniamentem (fortepian, gitara etc.)  

2. Wykonawca z każdej kategorii przygotowuje trzy piosenki aktorskie o odmiennym 

charakterze, wyłącznie w języku polskim  



 dwie piosenki dowolne (piosenki wykorzystywanej w spektaklach teatralnych lub 

adaptacjach filmowych)  

-  jedna dowolnie wybrana, 

- jedna z puli trzech piosenek wskazanych przez Organizatora (są to: „To jest 

to”, „Jeszcze w zielone gramy”, „Piosenka jest dobra na wszystko”)  

 oraz jedną dowolnie wybraną z szeroko rozumianego repertuaru piosenki 

aktorskiej.  

4.Podczas przesłuchań drugiego etapu uczestnik prezentuje dwa utwory:  

 jeden utwór z repertuaru piosenek z teatru (dowolnie wybrany) oraz  

 jeden utwór z dowolnego repertuaru szeroko rozumianej piosenki aktorskiej.  

Jury ma prawo poprosić uczestnika o drugi utwór (obowiązkowy ) z repertuaru wskazanego w 

regulaminie. 

 5. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie na adres organizatora wypełnionej karty 

zgłoszeniowej w wyznaczonym terminie (obowiązkowe jest przedstawienie informacji na 

temat uczestnika).  

6. Jury złożone z muzyków i aktorów oceniać będzie:  

a. Wrażenia artystyczne,  

b. Dobór repertuaru,  

c. Interpretację tekstu,  

d. Umiejętność połączenia tekstu i muzyki,  

e. Umiejętności językowe. 

6. Każdy uczestnik nagrodzony ma obowiązek uczestniczenia w gali finałowej 25 listopada 

2018 oraz osobistego odebrania nagrody. W innym przypadku nagroda może zostać 

rozdysponowana pomiędzy innych uczestników, zgodnie z poleceniem organizatora. 

7. Opłata wpisowa wynosi 10 zł. Warunkiem zakwalifikowania do konkursu jest uiszczenie 

opłaty na numer konta: 70 2130 0004 2001 0343 9973 0001 (w tytule przelewu prosimy 

napisać MELPOMENA – Imię i nazwisko) 

 

 III. ORGANIZACJA KONKURSU  

1. Konkurs Piosenki Aktorskiej składa się z trzech etapów: 

 



 I etap- nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia w terminie do 12 listopada na adres 

mailowy: konkurspiosenkiaktorskiej@gmail.com 

 (O zakwalifikowaniu do następnego etapu uczestnicy zostaną powiadomieni w 

terminie do 15 listopada br.).  

 

II etap- przesłuchania konkursowe (24.11.2018) oraz warsztaty wokalno–aktorskie 

(25.11.2018);  

 

III etap- gala finałowa (25.11.2018) połączona z wręczeniem nagród.  

 

Nagroda finansowa dla zwycięzcy w wysokości 1000 zł. Organizator zastrzega sobie 

prawo przyznania nagród innym uczestnikom konkursu. 

 

IV. UWAGI KOŃCOWE.  

1. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu i ubezpieczenia. 

 2. Wszelkie pytania dotyczące festiwalu prosimy kierować na adres e-mail: 

konkurspiosenkiaktorskiej@gmail.com lub pod numer tel. : 796810715 

 3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 

4. Prosimy o zabranie dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej (odbiór nagrody 

pieniężnej).  

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.  

V. KONTAKT  

1. konkurspiosenkiaktorskiej@gmail.com  

2. Tel. 79681715 - Dorota Jasieniecka 

3. https://www.facebook.com/KonkursPiosenkiAktorskiejMelpomena/ 
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