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REGULAMIN NIEDZIELNEGO KONCERTU 

XLI Międzynarodowego Jarmarku Folkloru 

Węgorzewo, 5 sierpnia 2018 r. (niedziela) 

 

 

Zapraszamy Państwa do gościnnego udziału w Koncercie 

 
I. Cele koncertu: 

1. Prezentacja folkloru i kontynuacja tradycji kulturowych grup etnicznych 

i narodowościowych zamieszkujących tereny Europy Środkowej i Wschodniej. 

II. Założenia organizacyjne: 

1. W koncercie mogą uczestniczyć: 

 zespoły śpiewacze bez towarzyszenia instrumentalnego, 

 kapele ludowe, których skład i repertuar winien być zgodny z tradycyjnymi 

wzorami danego regionu; bez udziału solistów – śpiewaków, 

 soliści – śpiewacy bez równoczesnego towarzyszenia instrumentalnego, 

 soliści – instrumentaliści grający na tradycyjnych instrumentach, 

 dzieci i młodzież prezentujące tradycje instrumentalne i wokalne bezpośrednio 

przejęte od swoich mistrzów, 

 zespoły folklorystyczne (folklor stylizowany), 

 zespoły prezentujące widowiska obrzędowe, 

 gawędziarze. 

2. Czas prezentacji: 

 do 40 minut. 

3. Zachęcamy do zwrócenia szczególnej uwagi na: 

 autentyzm repertuaru, gwary i stroju (nawiązanie do tradycji poszczególnych 

grup etnograficznych i mniejszości narodowych), 

 sposób wykonania (tradycyjna praktyka wykonawcza oraz kultura sceniczna), 

 poziom wykonania (wyraz artystyczny), 

 rodzaje i stopień stylizacji, 

 scenariusz (w przypadku widowisk obrzędowych). 

4. Po nadesłaniu zgłoszeń, zespoły otrzymują informację zwrotną od organizatora, 

potwierdzającą zakwalifikowanie do występu. 

5. Zespoły występują w kolejności wyznaczonej przez organizatorów. 

6. Zespoły uczestniczące w koncercie otrzymują dyplomy uczestnictwa i pamiątki. 
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7. Zgłoszenia prosimy kierować na załączonej karcie do dnia 15 czerwca 

2018 r. wraz z tekstami wykonywanego repertuaru. Informacje o zespołach, które 

do tego czasu prześlą zgłoszenia, zostaną umieszczone w gazecie 

okolicznościowej „Pod Jelonkiem”. 

8. Prosimy o dokładne wypełnienie karty zgłoszenia. 

9. Zapraszamy uczestników do udziału w tradycyjnym korowodzie ulicami 

miasta w sobotę o godzinie 11.00 z Placu Wolności. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania i filmowania  

oraz udostępniania, przetwarzania i upowszechniania informacji, w tym 

udokumentowanych prezentacji scenicznych uczestników Koncertu (fotografii, 

nagrań filmowych, nagrań audio) w celu działań promujących, dokumentujących  

i popularyzujących przedsięwzięcie. Ponadto uczestnicy wyrażają zgodę 

na wykorzystywanie nagrań audio podczas przedsięwzięć muzealnych. 

11. Podpis na karcie zgłoszenia jest równoznaczny z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

12. Zapytania i zgłoszenia prosimy kierować na adres: 

 

 

Muzeum Kultury Ludowej,  

11-600 Węgorzewo, 

ul. Portowa 1, 

 tel.(0-87) 427 32 42, 427 52 78 

e-mail: mkl.wegorzewo@wp.pl 

mkl.etnografia@wp.pl 
 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 
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