REGULAMIN
XI MIĘDZYNARODOWYCH SPOTKAŃ ORKIESTR DĘTYCH
”ALTE KAMERADEN” 2017
I.

ORGANIZATOR:

II.

TERMIN:

III.

MIEJSCE: Gorzów Wielkopolski – Polska

IV.

CELE:

20 i 21 maja 2016 r.

1. Popularyzowanie twórczości wybitnego Landsberczyka Carla Teike zwanego królem marsza.
2. Pokazywanie możliwości wykonawczych tkwiących w orkiestrach dętych – od marsza poprzez muzykę folk, pop, filmową po
transkrypcję muzyki poważnej. Prezentowanie tradycji i specyfiki muzycznej regionu pochodzenia orkiestr.
3. Rozwijanie współpracy pomiędzy orkiestrami działającymi w różnych miastach europejskich.
4. Propagowanie szeroko rozumianej kultury muzycznej
V.

UCZESTNICY:
1. W XI Międzynarodowych Spotkaniach Orkiestr Dętych „ALTE KAMERADEN” 2017 udział wezmą zespoły
orkiestrowe z kraju i zagranicy prezentujące wysoki poziom artystyczny.
Uczestnikami Spotkań mogą być orkiestry dęte spełniające następujące kryteria:
- skład osobowy orkiestry nie może przekroczyć 50 osób (+ zespół taneczny)
- czas koncertu – max. 30 minut
- zaprezentowany repertuar powinien obejmować oprócz utworów dowolnych jeden utwór obowiązkowy kompozytora kraju, z
którego pochodzi dany zespół.
2. Każda orkiestra powinna przygotować sygnał rozpoznawczy (ok. 1 min) na prezentację zespołów podczas Spotkań.
3. Każda orkiestra ma obowiązek zaprezentowania się w marszu ulicami miasta.

VI.

Ważnym akcentem Międzynarodowych Spotkań Orkiestr Dętych będzie wspólne wykonanie przez wszystkie zespoły 2 utworów
(Materiał nutowy utworów obowiązkowych zostanie przesłany na wskazany przez orkiestrę adres, po otrzymaniu przez
organizatorów karty zgłoszenia.).

VII.

Organizator zapewnia orkiestrom uczestniczącym w Spotkaniach – wyżywienie, nocleg (z soboty na niedzielę) i honorarium (w
wysokości 5000 PLN).
Koszty przejazdów pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.

VIII. Zaproszone zespoły winny przesłać na adres:
Miejskie Centrum Kultury
ul. Drzymały 26
66 – 400 Gorzów Wlkp.
- wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia
- imienną listę członków orkiestry
(W terminie do siedmiu dni przed wydarzeniem prosimy o poinformowaniu organizatora o aktualnej liczbie osób przyjeżdżających. (Jest to minimalny okres czasu
do prowadzenia zmian dot. wyżywienia i rezerwacji noclegów w hotelach. Za niewykorzystane miejsca noclegowe powyżej 5 miejsc odpowiada i opłaca na karcie
zgłoszenia podpisana osoba.)

- zdjęcie zespołu w formie elektronicznej w jak najlepszej jakości jak i opis zespołu (proszę przesłać na adres:
daja.weiss@emceka.com)

IX. ORGANIZATOR:
-

profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie.

-

każdy zespół otrzyma zarejestrowaną na płycie CD dokumentację Spotkań

-

orkiestry biorące udział w XI Międzynarodowych Spotkaniach Orkiestr Dętych „Alte Kameraden” Gorzów Wlkp. 2017
otrzymają pamiątkowy dyplom

-

organizator bierze na siebie obowiązek wypełnienia formalności związanych z wymogami prawa autorskiego.

-

organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji i wielokrotnego publicznego wykonania i odtwarzania prezentacji artystycznych
orkiestr uczestniczących w spotkaniach, bez wypłacania im honorariów.

Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga zespół organizacyjny Spotkań, informując o tym uczestników
Spotkań w trybie pilnym.
Wszelkich informacji organizacyjnych, programowych i technicznych udziela:
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
Aneta Gnaczyńska – manager projektu - 0048 95 / 736 22 00
Czesław Ganda – kierownik artystyczny MSOD Alte Kameraden, reżyser koncertów – tel. 0048 603 178 481
Daja Weiss – koordynator zespołów zagranicznych, pośrednik językowy (angielski, niemiecki, polski) – tel. 0048 - 782
655 406, daja.weiss@emceka.com
Hanna Błauciak – p.o. Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury
sekretariat Miejskiego Centrum Kultury - tel. 0048 095 / 720 – 29 – 11

fax. wew. 26 info@mckgorzow.pl

