
REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI AKTORSKIEJ „MELPOMENA” 
IV edycja pod nazwą: „Róbmy swoje”, czyli piosenki Wojciecha Młynarskiego  

w interpretacji  młodego pokolenia 
 

organizatorzy:           Stowarzyszenie Teatralne „Juvenkracja”  

                         Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Bydgoszczy 

partner akademicki:   Akademicka Przestrzeń Kulturalna przy WSG w 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. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

 

1. Organizatorzy planują następujące nagrody:  

– I miejsce – nagroda pieniężna – 500 ZŁ. 

– II miejsce –nagroda pieniężna – 300 ZŁ. 

– III miejsce –nagroda pieniężna – 200ZŁ. 

 

2. Przewidziane są również: 

– nagrody specjalne  

– wyróżnienia 

– dyplomy uczestnictwa dla wszystkich biorących udział w II etapie festiwalu. 

3. Jury zastrzega sobie możliwość innego rozkładu nagród. 



III. 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.Wykonawcy mogą uczestniczyć w konkursie w trzech kategoriach: 

- wykonawca od 15- 19 roku życia  

- wykonawca od 20- 30 roku życia (z wyłączeniem III kategorii) 

- wykonawcy od 20- 30 roku życia- osoby uczące się w szkołach lub studiujące na 

wyższych uczelniach na kierunkach aktorskich lub wokalnych. 

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

charakterze, wyłącznie w języku polskim - dwie piosenki Wojciecha Młynarskiego:  

– jedna dowolnie wybrana,  

-jedna z puli trzech piosenek wskazanych przez Organizatora (są to: „Róbmy swoje”, „Ballada 

o tych, co się poczuli za pewnie”, „Co by tu jeszcze”)  

- oraz jedną dowolnie wybraną z szeroko rozumianego repertuaru piosenki aktorskiej. 

4.Podczas przesłuchań drugiego etapu uczestnik prezentuje dwa utwory:  

- jeden utwór z repertuaru Wojciecha Młynarskiego (dowolnie wybrany) oraz  

- jeden utwór z dowolnego repertuaru szeroko rozumianej piosenki aktorskiej. 

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

W. Młynarskiego. 

 

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.  

 

IV. ORGANIZACJA KONKURSU 

 

1. Konkurs Piosenki Aktorskiej składa się z trzech etapów: 

I etap- nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia w terminie do 5 listopada na adres  

ZSO nr 3 w Bydgoszczy ul. Nowogrodzka 3 85-208 Bydgoszcz z dopiskiem KONKURS 

PIOSENKI AKTORSKIEJ lub adres mailowy: konkurspiosenkiaktorskiej@gmail.com (O 

zakwalifikowaniu do następnego etapu uczestnicy zostaną powiadomieni w terminie 

do 12 listopada br.). 

II etap- przesłuchania konkursowe oraz warsztaty wokalno–aktorskie; 

III etap-  gala finałowa połączona z wręczeniem nagród.  

 

V. 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. : 604419949 

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. 

 

 

VI. KONTAKT 

1. ZSO nr 3 Bydgoszcz, ul. Nowogrodzka 3 85-208 Bydgoszczy, tel. (52)322 33 37 

2. konkurspiosenkiaktorskiej@gmail.com 

3. tel 6044199494 Arleta Szatkowska 

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


