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Konkurs Kapel Dudziarskich
im. Floriana i Piotra Ratajczaków
Bukówiec Górny, 14 listopada 2009 r.
Organizatorzy konkursu:
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach
Zespół Szkół im. ks. Teodora Kurpisza w Bukówcu Górnym
Zespół Regionalny im. Anny Markiewicz z Bukówca Górnego
Wsparcie finansowe konkursu:
Gmina Włoszakowice
Województwo Wielkopolskie
Powiat Leszczyński
Jury:
Piotr Dahlig – etnomuzykolog (Warszawa)
Maciej Rychły – muzyk (Poznań)
Leonard Śliwa – muzyk (Zbąszyń)
Postanowienia:
1. Cele konkursu:
- ukazanie dorobku kapel dudziarskich z regionu całej Wielkopolski,
- propagowanie radości wspólnego muzykowania,
- powrót do autentyczności wykonawstwa wraz ze śpiewem i grą do tańca.
2. W konkursie mogą wziąć udział muzycy grający jako kapela w składzie: dudy wielkopolskie i
skrzypce podwiązane.
3. Konkurs jest jednoetapowy i przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach: początkujących i
zaawansowanych. Do kategorii początkujących przynależą wszyscy, którzy grają na
skrzypcach lub dudach do 3 lat, natomiast zaawansowani to grający powyżej 3 lat (bez
względu na wiek).
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4. Występ kapel złożonych z uznanych mistrzów gry na dudach i skrzypcach nie podlega ocenie
jury. Ma być to pokaz pięknej gry dla młodych adeptów dudziarskiego muzykowania. Ich
występ poprzedzi I i II część przesłuchań.
5. Kapele wymienione w punkcie 4 grają 3 dowolne utwory.
6. W wyjątkowych sytuacjach dudziarz lub skrzypek mogą wystąpić w kapeli dudziarskiej w
innym składzie, przy czym nie wolno łączyć muzyków z różnych kategorii zaawansowania.
7. Czas trwania popisu nie może przekraczać 5 minut i powinien zawierać dwa różne utwory z
regionu, który reprezentuje kapela, w tym jeden utwór w metrum 3/4 lub 3/8 oraz
obowiązkowo: dla kategorii początkującej „Ojciec nie wie”, dla kategorii zaawansowanej
„Gdzie są moje kare konie”. Przed jednym z wykonywanych trzech utworów (dowolnie
wybranym) każda kapela wykona jedno- lub dwuzwrotkową przyśpiewkę. Śpiewać mogą
obaj muzycy lub jeden.
8. Każda kapela dudziarska zobowiązana jest wystąpić w stroju ludowym ze swojego regionu.
9. Dla zwycięzców I - III miejsca w każdej kategorii przewidziane są nagrody pieniężne, a dla
wszystkich dyplomy uczestnictwa.
10. Jury ma prawo przyznać nagrodę specjalną (lub nagrody specjalne) muzykowi (lub muzykom)
za szczególne zasługi w propagowaniu tradycji dudziarskiego muzykowania.
11. Oceny gry kapel dokona jury powołane przez organizatorów.
12. W ocenie jury będą brane pod uwagę: dobór repertuaru, wykonanie utworów, strojenie
instrumentów, prezentacja kapel, ogólny wyraz artystyczny występu.
13. Ocena jury będzie punktowana w skali od 1 do 10 i stanowić będzie o zajęciu danego miejsca.
14. Ponadto jury przyzna dwie nagrody specjalne w postaci zaproszenia do występu
na Ogólnopolskim Konkursie Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą: jedną dla
trzech osób w kat „Duży – Mały” (mistrz + dwóch uczniów), drugą dla dwóch osób do
konkursu głównego.
15. Organizatorzy zapewniają wyżywienie, natomiast koszty podróży pokrywają instytucje
delegujące.
16. Koszt akredytacji wynosi 20 zł od osoby.
Karty zgłoszeń należy przesłać do dnia 4 listopada 2009 r. na adres:
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Karola Kurpińskiego 29
64-140 Włoszakowice
lub e-mail: pawel.borowiec@wloszakowice.pl
Koszty akredytacji prosimy wpłacić do 10 listopada 2009 r. na konto Gminny Ośrodek Kultury we
Włoszakowicach, Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach 56 8661 0009 0000 1225 2000 0002 (w
wyjątkowych sytuacjach można wpłacić akredytację w dniu konkursu w Bukówcu Górnym).
Wszelkich informacji o konkursie udziela pan Paweł Borowiec (Gminny Ośrodek Kultury we
Włoszakowicach), tel. (0-65) 52 52 966, e-mail: pawel.borowiec@wloszakowice.pl
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