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Bukowskie Prezentacje 
Folkloru Młodych 

są imprezą 
o charakterze konkursowym, 

adresowaną do młodych wykonawców, 
twórczo kultywujących tradycje muzyki ludowej 

poszczególnych regionów naszego kraju , 
a także żyjących w jego granicach grup etnicznych 

W ramach prezentacji odbywać się będą: 

• otwarty konkurs wykonawczy, 
• koncerty zaproszonych zespołów i solistów 
• imprezy towarzyszące 

 

I. Celem konkursu jest: 

• aktywizowanie twórczych zainteresowań młodego pokolenia tradycyjną muzyką 
ludową, 

• podnoszenie poziomu artystycznego sztuki wykonawczej, 
• popularyzacja kultury ludowej w społeczeństwie. 

II. Uczestnikami konkursu mogą być: 

• Kapele ludowe (do 8 osób): instrumentalne oraz instrumentalno-wokalne, których 
skład winien być zgodny z wzorami danego regionu 

• Zespoły śpiewacze (do 10 osób) bez towarzyszenia instrumentalnego. 



• Soliści – instrumentaliści grający na tradycyjnych instrumentach jak, skrzypce, 
cymbały, klarnet, fujarka, piszczałki oraz innych lokalnych instrumentach ludowych ( 
z wyłączeniem akordeonu) 

• Soliści-śpiewacy (bez towarzyszenia instrumentalnego). 

III. Wiek uczestników nie może przekroczyć 20 roku życia. 

IV. Kwalifikacje do udziału w konkursie na podstawie karty zgłoszenia oraz kasety 
audio lub wideo przesłanych na adres organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 10 
czerwca 2004 roku. 

V. Wybrani przez komisję uczestnicy konkursu, otrzymają zaproszenia oraz 
szczegółowy harmonogram Festiwalu. 

VI. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone programy muzyczne: 
Kapele i zespoły śpiewacze z programem zawierającym 3 utwory, których łączny czas 
trwania nie przekroczy 15 min. 
Soliści, instrumentaliści i śpiewacy z programem zawierającym 2 utwory, których łączny czas 
prezentacji nie przekroczy 7 min. 

VII. Prezentacje konkursowe oceniać będzie Jury złożone ze specjalistów i powołane 
przez organizatorów. 
Jury szczególną uwagę będzie zwracać na: 

• dobór repertuaru, 
• poziom artystyczny i wykonawczy, 
• strój zgodny z regionem, 
• właściwe cechy gwarowe 

VIII. Jury przyzna nagrody i wyró żnienia, a ich wysokość i forma uzależniona jest od 
środków zgromadzonychprzez organizatorów. Decyzje Jury są ostateczne. 

IX. Organizatorzy zapewniają uczestnikom konkursu wyżywienie. Bezpłatne 
zakwaterowanie dla uczestników z odległych miejscowości, za zgodą organizatorów. Istnieje 
możliwość rezerwacji noclegów odpłatnych. Koszty przejazdu i ubezpieczenia, uczestnicy 
pokrywają we własnym zakresie. 


