
 Ogólnopolski Konkurs Wokalny
dla dzieci i młodzieży
„Wiktoria 2012”
26 – 28 października, Warszawa

Organizatorem Konkursu „Wiktoria 2012” jest Fundacja „Diamentowy Głos” oraz 
„Międzynarodowe Profesjonalne Studio im. Anny German” w Warszawie.

Termin Konkursu 26 – 28 października 2012 r.

Przedmiotem Konkursu jest integracja środowisk kulturalnych i międzynarodowych, oraz 
promocja szczególnie utalentowanych solistów i duetów.

                                                              Cele Konkursu:

      Propagowanie dorobku twórczego Anny German patronki konkursu
*   Ożywianie aktywności muzycznej dzieci i młodzieży.
*   Inspirowanie ich do rozwijania własnej twórczości oraz lansowanie nowych Talentów.
*   Odkrywanie nowych osobowości scenicznych.
*   Rozwijanie zdolności wokalnych oraz wrażliwości i kultury scenicznej.
*   Promocja twórczości instruktorów.
*   Podniesienie poziomu wykonawstwa poprzez warsztaty prowadzone przez specjalistów.
*   Odkrywanie Talentów wokalnych i muzycznych.
*   Promocja dzieci i młodzieży utalentowanej muzycznie i motywowanie ich do 
systematycznego doskonalenia umiejętności. Umożliwienie publicznej prezentacji umiejętności 
wokalnych i muzycznych,
*   wyróżnienie najciekawszych występów i promocja laureatów.

                                                   Zasady Konkursu:

*   Do udziału w przesłuchaniach zapraszamy wokalistów i wokalne duety.
*   W Konkursie mogą uczestniczyć tylko amatorzy z wyłączeniem szkół wokalnych.
*   Kategorie wiekowe:
I grupa: wiek 5 – 10 lat (śpiewają 1 piosenkę – dowolną)
II grupa: 11 – 15 lat
III grupa: 16 – 26 lat
*   Uczestnicy Konkursu zaprezentują 2 piosenki:
*   W tym jedna obowiązkowa Autorstwa Anny German albo z Jej repertuaru (wykaz piosenek z 
załączniku) – Mile widziane piosenki w języku Rosyjskim i Polskim. Zachęcamy do 
przygotowania nowych opracowań muzycznych piosenki obowiązkowej.
*   Druga piosenka – dowolna. Może to być piosenka prezentująca region kraju pochodzenia 
wykonawcy, folkowa, estradowa, klasyczna – w dowolnym języku. Mile widziane oryginalne 
interpretacje i opracowania (może to być piosenka Autorska).



*   Czas trwania piosenek – 8 min.
*   Uczestnicy Konkursu mogą korzystać z podkładów muzycznych na płytach CD, 
akompaniamentu na żywo oraz śpiewać a`cappella.
*   organizator zapewnia pianino, nagłośnienie i scenę. (nie zapewnia akompaniatora )
*   istnieje możliwość zamówienia aranżacji muzycznej wybranej piosenki (należy zgłosić w 
zgłoszeniu do Konkursu ).

                      Opis przykładu muzycznego powinien zawierać:

*   Nazwisko, imię, wiek;
*   Kategorię;
*   nazwę i numer piosenki.
Uczestnicy mogą wystąpić z własnym instrumentem – trzeba zaznaczyć w karcie zgłoszenia 
sposób nagłośnienia.

                                              Zasady uczestnictwa:

*   Udział w Konkursie jest odpłatny
*   Opłata wpisowa wynosi odpowiednio: soliści – 50 zł, duety 45 zł od osoby.
*   Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.
*   Wpłata za Warsztaty Wokalne, obiad w dzień Konkursu oraz fourchette( furszet ): 50zł
*   Opłaty należy dokonać na konto:
Fundacja Diamentowy Glos .......................................
(opłata w tytule powinna zawierać: Imię(Imiona) Nazwisko( Nazwiska), nazwę Konkursu, liczbę 
osób – solista / duet, kategoria wiekowa)

                              Kryteria oceny uczestników Konkursu:

*  Dobór repertuaru;
*   Poziom emisji głosu;
*   Intonacja;
*   Stylowość wykonania;
*   Interpretacje;
*   Prezentacja na scenie.
                                              Nagrody Konkursowe:

*   We wszystkich grupach wiekowych ( III grupy ) Jury wybiorą 3 miejsca premiowane 
nagrodami. Regulamin przewiduje także Nagrodę Publiczności oraz inne wyróżnienia i 
podziękowania Instruktorom i Sponsorom.
*   Oceniać Konkurs będzie Jury Międzynarodowe:  Polska, Czechy, Ukraina, Rosja.

               Nagrody oraz dyplomy – odbiór tylko w czasie ogłoszenia wyników.



                                                Kwestie organizacyjne:

*   Zgłoszenia nadsyłane drogą elektroniczną do 10 września 2012 r. 
*   Zgłoszenia wymagają telefonicznego potwierdzenia.
*   Prosimy ściśle przestrzegać terminu nadsyłania zgłoszeń.
*   Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań wideo i zdjęć zarejestrowanych 
podczas Konkursu (26 - 28.10 2012r)
*   Udział w Konkursie jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w zgłoszeniu o Konkursu ( określonych w Ustawie o ochronie danych 
osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U z 2012 r Nr 101, poz.926 ze zm. ) dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji postępowania Konkursowego oraz działalności Fundacji Diamentowy Głos.
*   !Uczestników Konkursu prosimy o nie nagrywaniu występów i nie robieniu zdjęć!
*   Uczestnicy przyjeżdżają do Warszawy na koszt własny i sami pokrywają koszty pobytu i 
ubezpieczenia wypadkowego.
*   Istnieje możliwość rezerwacji hotelowej w dniach 26 – 28.10 po wstępnym uzgodnieniu 
telefonicznym do 10 września.
*   Istnieje możliwość wykupienia obiadów w dniach 26 i 28.10 po wstępnym uzgodnieniu 
telefonicznym do 10 września.
*   Przysłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją 
Regulaminu Konkursu.

                                         Przebieg dni konkursowych:

26 października
     1500-2100                     Rejestracja, próba mikrofonowa, wieczorek zapoznawczy  
                                                                    Sala koncertowa RONiK;                                          
     27 października

900-1500   Rozpoczęcie Konkursu i przesłuchania Konkursowe  
                                                               Sala koncertowa RONiK;
1700                                     Ogłoszenie wyników   Sala koncertowa RONiK;
1700– 1900      Koncert Galowy i wręczenie nagród
                                                               Sala koncertowa RONiK;
1915- 2015               Furszet dla uczestników Konkursu;
28 października
1000 – 1400       Warsztaty Wokalno-Estradowe poprowadzą 
                                                Ludmiła Piechowska i Faina Nikolas 
                                                                Sala koncertowa RONiK.

              Formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej
                                  www.DiamondVoceFoundation.com
                                                   (zakładka konkurs)

  Termin nadsyłania karty zgłoszenia i opłat konkursowych– 10 września 2012 r.
 Konkurs odbędzie się w dniach 26 – 28 października 2012 r. w Warszawie RONiK
                          ul. Belwederska 25   Sala koncertowa



 Zapraszamy na nasz Konkurs 
Adres: 00-761 Warszawa,  ul. Belwederska 25    RONiK ( Rosyjski  Ośrodek  Nauki i  Kultury )
(адрес: Варшава,  ул. Бeльведерска 25  РЦНК )                               Sala koncertowa 
                        
e-mail:
ludmila.piechowska@gmail.com
diamentowyglos@gmail.com 
tel.: (+48) 606 447 272
Skype: hrabinja
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