PROPOZÍCIE

ZEMPLÍNSKA HELIGÓNKA 2019
nesúťažná prehliadka heligonkárov s medzinárodnou účasťou

Cieľ prehliadky:
· pokračovať v tradícii organizovania prehliadky „Zemplínska heligónka“ a pozývať aj hostí
zo zahraničia.
· objavovať nové spevácke a muzikantské talenty sólovej interpretácie hry na heligónke,
akordeóne a ústnej harmonike a to z radov všetkých národností a etník žijúcich na Zemplíne.
· aktivizovať a usmerňovať talentovaných jedincov, najmä mládež,k samostatným výstupom,
vyhľadávaniu, spracovávaniu a interpretácii hudobného materiálu,
· zoznamovať verejnosť s umeleckými hodnotami pôvodného hudobného folklóru a zároveň
poukazovať na využitie tradícií v Európe pre prezentáciu našej identity
· ponúknuť priestor na prezentáciu aj jednotlivcom a kolektívom zo zahraničia a predstaviť
rôzne štýly hrania
Podmienky prehliadky:
· do prehliadky sa môžu zapojiť jednotlivci aj skupiny zo všetkých regiónov Slovenska,
zaslaním priloženej záväznej prihlášky v termíne do 15. apríla 2019
· každý účastník sa predstaví programovým blokom v trvaní 5 minút -jednotlivci a 8 – minút
skupina. V prípade potreby / podľa počtu prihlásených účastníkov/ môže organizátor pred
prehliadkou upraviť minutáž vystúpenia
· doplnením prehliadky môže byť aj hra na ústnu harmoniku, akordeón prípadne inú
kombináciu hudobných nástrojov
Organizačné pokyny:
· prezentácia účastníkov 4. 5. 2019 (sobota) od 13.00 hod. – vo vestibule MsKS
v Michalovciach
· výšku úhrad jednotlivých nákladov spresní organizátor súťaže až po schválení dotácií, pred
konaním prehliadky
Ďalšie ustanovenia:
· počas celého priebehu podujatia sú všetci súťažiaci k dispozícií organizátorovi súťaže a môžu
byť podľa potrieb využití na prezentačné a spoločenské sprievodné aktivity v mieste konania
súťaže i v blízkom okolí
·

deti sú povinné prísť na súťaž v sprievode dospelej osoby / pedagóga, rodiča alebo inej
dospelej osoby), ktorá chráni ich bezpečnosť a rieši ich problémy organizačného, či
sociálneho charakteru

·

súťažiaci prihlásením sa do nesúťažnej prehliadky vyhlasuje, že jeho dielo má vysporiadané
všetky práva viažuce sa k tomuto dielu, najmä autorské práva a nevzťahujú sa na ne práva
tretích osôb

·

súťažiaci dáva prihlásením sa do nesúťažnej prehliadky súhlas organizátorom na vyhotovenie
záznamu na účely archivácie, propagácie a vzdelávacie účely
účastník prehliadky dáva prihlásením sa do nesúťažnej prehliadky súhlas so spracovaním
osobných údajov uvedených v prihláške na účely spojené s prehliadkou, na celý čas jej
trvania a po dobu 90 rokov po ukončení

·

Záväznú prihlášku zašlite na adresu:
Zemplínske osvetové stredisko, Mgr. Alena Navrátilová, Gorkého 1, 071 01 Michalovce,
alebo e-mailom: zuc@zosmi.sk
Na vaše otázky zodpovie: Pavol Hájnik 0905 732 943 zemplinskiheligonkari@gmail.com
Tešíme sa na stretnutie s Vami!
Za organizačný výbor: Pavol Hájnik a Mgr. Alena Navrátilová

