Apstiprinu:
CBJC direktore Dz.Matusēviča

Cēsu vēsturiskā rajona novadu popgrupu un solistu konkurss – festivāls
„DZIESMAS SPĀRNOS 2015”
Mērķi:
1.Veicināt bērnu un jauniešu muzikālo spēju attīstību un radošo pašizteikšanos;
2.Padziļināt interesi par dziedāšanu popgrupās, mazās vokālajās grupās un solo dziedāšanu,
pilnveidojot skatuvisko pieredzi.

Uzdevumi:
•
•
•

Sekmēt popgrupu un solo dziedātāju pieredzes apmaiņu;
Popularizēt Cēsu vēsturiskā rajona novadu popgrupu darbību;
Profesionāli novērtēt bērnu un jauniešu māksliniecisko sniegumu.

Organizators
Cēsu Bērnu un jauniešu centrs (CBJC).

Laiks un vieta
2015. gada 17.aprīlī pl.12.00, Cēsu Bērnu un jauniešu centrā, Bērzaines ielā 4.

Dalībnieki
Cēsu vēsturiskā rajona novadu popgrupas, mazās vokālās grupas (dueti, trio un kvarteti) un solisti.

Norise un noteikumi
Katra popgrupa un mazā vokālā grupa uzstājas ar 2 dziesmām (vēlams dažāda rakstura un kopējo
ilgumu nepārsniedzot 8 minūtes).
Solists piedalās ar 1 dziesmu.
Popgrupu un solistu konkurss – festivāls tiek iedalīts trīs vecuma grupās:
• Jaunākā grupa (no 6 - 9 gadiem) – popgrupas un mazās vokālās grupas dziesmas izpilda
vienbalsīgi,
• Vidējā grupa (no 10 - 13 gadiem) – popgrupas un mazās vokālās grupas izpilda dziesmas
divbalsīgi,
• Vecākā grupa (no 14 - 18 gadiem) – popgrupas un mazās vokālās grupas dziesmas izpilda
vismaz divbalsīgi.
Maksimālais dalībnieku skaits popgrupā - 10 dalībnieki.
Piederība pie vecuma grupas tiek noteikta pēc popgrupas dalībnieku vairākuma vecuma.
Konkursā no vienas iestādes tiek pieteikti ne vairāk kā 2 solisti katrā vecuma grupā (par
izņēmumiem jāvienojas atsevišķi).
Neprecīzi vai nepilnīgi aizpildītas, kā arī ārpus termiņa iesūtītas pieteikuma anketas konkursam
netiek reģistrētas.
Konkursā jāizmanto kvalitatīvi skaņu ieraksti (CD, MD) un pirms konkursa jāiesniedz skaņu
operatoram.
Organizators patur tiesības informāciju par konkursu, tai skaitā fiksētās fotogrāfijas un videoierakstus,
izmantot prezentācijās un plašsaziņas līdzekļos.

Vērtēšana
Dalībnieku sniegumu vērtē Cēsu BJC izveidota kompetenta žūrijas komisija, kuras lēmums
nav apstrīdams.
Vērtēšanas kritēriji:
• tēls un skatuves kultūra;
• repertuāra atbilstība vecuma grupai;
• izvēlētās dziesmas sarežģītības pakāpe;
• priekšnesuma mākslinieciskā kvalitāte;
• dziesmas tehniskais nodrošinājums;
• fonogrammas un aranžējuma kvalitāte;
• aktiermeistarība.
Labākie konkursa dalībnieki tiek apbalvoti ar diplomiem un piemiņas balvām.
Par īpašu sniegumu konkursā tiek piešķirts konkursa Grand Prix.

Finansējums
Pamatojoties uz Cēsu novada domes lēmumu nr.458, konkursa dalības maksa ir EUR 7,00
(septiņi eiro) solistam un EUR 3,00 (trīs eiro) katram popgrupas un vokālās grupas dalībniekam,
izņemot Cēsu novada skolu audzēkņus. Norēķināties ir iespējams gan ar pārskaitījumu, gan maksājot
skaidrā naudā Cēsu BJC pret stingrās uzskaites kvīti. Juridiskām personām (iestādēm) - tikai ar
pārskaitījumu.

Pieteikšanās
Pieteikuma anketa jāiesūta līdz 2015.gada 7.aprīlim Cēsu Bērnu un jauniešu centrā, Bērzaines ielā 4,
pa e-pastu: cbjc@apollo.lv vai faksu: 64121898.
Kontaktpersonas: Ingrīda Zumberga, t. 29897160 un Lāsma Dene, t.26433257.

