Apstiprinu:
Cēsu BJC direktore Dz.Matusēviča
Starpnovadu popgrupu festivāls

„DZIESMAS SPĀRNOS 2019”
Nolikums
Mērķi

Uzdevumi

Veicināt kolektīvās muzicēšanas prasmes un izkopt individuālo talantu radošās
spējas




Padziļināt interesi par dziedāšanu popgrupās, pilnvedojot skatuvisko
pieredzi;
Popularizēt Cēsu un tuvākās apkārtnes novadu popgrupu darbību;
Sekmēt dziedātāju – popgrupu dalībnieku un vadītāju pieredzes apmaiņu.

Organizators

Cēsu novada pašvaldības Cēsu Bērnu un jauniešu centrs (CBJC).

Dalībnieki

Cēsu un tuvākās apkārtnes novadu popgrupas un mazās vokālās grupas – dueti un
trio.
Pasākumu laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas, audiovizuālais materiāls
var tikt publiskots ar mērķi popularizēt bērnu un jauniešu radošās, mākslinieciskās aktivitātes un atspoguļot
to norises sabiedrības interesē, kā arī kultūrvēsturisko liecību saglabāšanā.
Dalībnieka pedagogs ir informēts par pilngadīga dalībnieka un nepilngadīga dalībnieka vecāka vai
aizbildņa rakstisku piekrišanu par to, ka dalībnieks var tikt fiksēts audio, audiovizuālā un fotogrāfiju veidā un
viņa personas dati var tikt apstrādāti.

Vieta un laiks

2019.gada 13.aprīlī pl.11.00, Cēsu Bērnu un jauniešu centrā (Bērzaines ielā 4).

Nosacījumi

Katra popgrupa un mazā vokālā grupa uzstājas ar divām dziesmām, vecuma
grupai atbilstošā grūtības pakāpē:
 Pirmsskolas grupa (no 3 – 5 gadiem);
 Jaunākā grupa (no 6 - 9 gadiem);
 Vidējā grupa (no 10 - 13 gadiem);
 Vecākā grupa (no 14 - 18 gadiem).
Festivālā jāizmanto kvalitatīvi skaņu ieraksti (CD formātā) un pirms uzstāšanās jāiesniedz
skaņu operatoram.
Par citām vēlmēm jāvienojas iepriekš ar organizatoru, piesakot kolektīvu dalībai festivālā.

Finansējums

Pieteikšanās

Kontaktpersonas

Dalības maksa EUR 10,00 (desmit eiro), ja kolektīvā ir 2-8 dalībnieki un EUR 20,00
(divdesmit eiro), ja kolektīvā ir 9 un vairāk dalībnieki.
Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem dalības maksu nosedz Cēsu
novada pašvaldība.
Norēķināties ir iespējams tikai ar pārskaitījumu (pēc piestādītā rēķina).
Pieteikuma anketas jāiesūta līdz 2019.gada 3.aprīlim Cēsīs, Bērzaines ielā 4 vai uz
e-pastu: info@cbjc.lv.
-

CBJC pasākumu organizatore Lāsma Dene (t. 26433257);
Popgrupas “Vizbulēni” vadītāja Ingrīda Zumberga (t.29897160).

