
    
 
 

 

REGULAMIN 
WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU ARTYSTYCZNEGO RUCHU SENIORÓW 

„ARS 2020” 
ELIMINACJE DO 19. Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Seniorów „ARS 2020” 

w Bydgoszczy 
 

ORGANIZATORZY: 
  
-  Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie 
-  Nowogardzki Dom Kultury - Plac Wolności 7, 72-200 Nowogard 
-  termin 8-10 maja 2020 r. 
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w Przeglądzie wszystkich Twórczych Seniorów. Ideą 
naszego przeglądu jest integracja środowisk seniorskich z ludźmi młodego pokolenia. Do 
udziału w przeglądzie zapraszamy międzypokoleniowe zespoły artystyczne i osoby 
indywidualne (Seniorów) w 6 przestrzeniach twórczych: 
- muzyka 
- taniec 
- teatr 
- folklor      
- literatura – poezja, proza 
- fotografia 
 
 „ARS” od 2016 roku ma charakter międzypokoleniowy - zapraszamy zespoły, grupy i duety 
składające się z samych Seniorów lub podmioty „mieszane” (dzieci, młodzież, dorośli), gdzie 
Seniorzy muszą stanowić minimum 50% członków. Osoby startujące indywidualnie w 
Przeglądzie muszą być Seniorami. Za seniorów uważa się osoby 60+. 
 
 
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEGLĄDU: 
 
- zaprezentowanie dorobku zespołów artystycznych i solistów  
- stworzenie amatorskim zespołom seniorów, solistom, instruktorom, możliwości konfrontacji   
twórczości artystycznej 
- pielęgnowanie tradycji ludowych i działalności zespołów  artystycznych  
- oddziaływanie na szersze kręgi społeczne poprzez upowszechnianie właściwych wzorów 
spędzenia wolnego czasu. 
- integracja środowiska seniorskiego 
-inspirowanie  środowiska seniorskiego do szukania  nowych form pracy artystycznej 
 
ZASADY ORGANIZACYJNE PRZEGLĄDU: 
Ze względu na dużą ilość wykonawców, przegląd odbędzie się między: 
8-10 maja 2020 r. w Nowogardzkim Domu Kultury 
 
1.Uczestnictwo w przeglądzie: 



 
a) zespoły wokalne, instrumentalne, wokalno-instrumentalne, chóry, kapele ludowe i 
podwórkowe –  2 utwory nieprzekraczające  7 minut  
b ) zespoły taneczne – 1 układ taneczny  
c ) zespoły poezji śpiewanej – 1 utwór nieprzekraczający  4 minut 
d ) zespoły pieśni i tańca (folklorystyczne) – suita taneczna nieprzekraczająca 10 minut 
e ) soliści, duety – 1 utwór nieprzekraczający 4 minut (w duetach dopuszczalny jest występ 
senior + osoba młoda) 
f ) kabarety, teatry dramatyczne, jednego aktora – repertuar nieprzekraczający 20 minut  
g ) gawędziarzy, którzy znają i posługują się gwarą danego regionu.  Prezentowane teksty 
powinny opierać się na przekazach, legendach, anegdotach, baśniach ludowych -  repertuar 
nieprzekraczający 4 minut 
 
U w a g a: 

Każdy wykonawca może być członkiem tylko jednego zespołu (w jednej przestrzeni 
twórczej).  

Niedopuszczalne są wykonania w stylu „karaoke”, na tle odtwarzanego z nagrania 
akompaniamentu i z pomocą wyświetlanego tekstu. 
 
2.Repertuar: 
 
A. Zgłaszający swój udział powinni przygotować repertuar o tematyce 
     dowolnej (program nie może być powtórzony z ARS-u’2018) 
 
B. Repertuar prezentowany przez uczestników przeglądu będzie oceniać jury, wg 
następujących kryteriów: 
 
- doboru repertuaru do możliwości wykonawczych uczestników, 
- kultury muzycznej, 
- kultury słowa, 
- kultury scenicznej i reżyserii, 
- choreografia, 
-doboru stroju ludowego zgodnie z prezentowanym regionem (dotyczy zespołów 
folklorystycznych). 
- ogólnego wyrazu artystycznego 
 
C. Literatura - zgłoszenia - Kujawsko Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, 85-
033 Bydgoszcz, Plac Kościeleckich 6  
tel. 52 585 15 01 wew.108, e-mail: integracja@kpck.pl 
 
D. Fotografia - zgłoszenia - Kujawsko Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, 85-
033 Bydgoszcz, Plac Kościeleckich 6  
tel. 52 585 15 01 wew.108, e-mail: integracja@kpck.pl 
 
 
3.Nagrody: 
Soliści i zespoły otrzymują  dyplomy uczestnictwa w przeglądzie, a laureaci  
kwalifikację do 19. Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Seniorów „ARS 2020” w 
Bydgoszczy -  jeden podmiot artystyczny z każdej kategorii wymienionej w pkt. 1 

 
4. Termin i miejsce eliminacji wojewódzkich: 

 
8-10 maja 2020 r. – Nowogardzki Dom Kultury Plac Wolności 7, 72-200 Nowogard 
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5. Karty zgłoszeń należy przesyłać do Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie ul. 
Korsarzy 34, 70-540 Szczecin – Dział Edukacji Artystycznej,  w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 24 kwietnia 2020 r. 
Kontakt: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie – Dział Edukacji Artystycznej tel. 
91 434 83 26, e-mail: edukacja@zamek.szczecin.pl  
 
6. Termin i miejsce przeglądu ogólnopolskiego:  
24-28 sierpnia 2020 r. Centrum Kultury BROWAR „B” Włocławek ul. Łęgska 28  
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