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WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD CHÓRÓW I ZESPOŁÓW KAMERALNYCH 
 

   
 
ORGANIZATOR: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie 
                            Polski Związek Chórów i Orkiestr – oddział Szczecin 
 

Uczestnictwo: 
 
W przeglądzie  uczestniczą zespoły dziecięce, młodzieżowe i dorosłych 
w następujących  kategoriach: 
           
          1. chóry  dziecięce do 16 lat 
          2. chóry  młodzieżowe do 21 lat 
          3. chóry akademickie 
          4. chóry mieszane 
          5. chóry jednorodne ( męskie, żeńskie ) 
          6. chóry kościelne 
          7. zespoły i chóry kameralne (instrumentalne, wokalne i wokalno –      
instrumentalne) 
 
wykonujące muzykę symfoniczną, kameralną, chóralną oraz ludową 
w opracowaniach koncertowych. 
 
Repertuar: 

 
Chóry i zespoły przygotowują do prezentacji 2 utwory o tematyce dowolnej, a cappella lub 
z  akompaniamentem  (czas do 10 minut). 
 
U W A G A:  każdy uczestnik przeglądu może być członkiem tylko jednego 
zespołu w danej kategorii. 
 
Kryteria oceny:  

 
Zespoły instrumentalne: 

 
-    dobór repertuaru, 
-    opracowanie muzyczne, 
-    poziom zespołowego warsztatu wykonawców, 
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-    ogólny wyraz artystyczny. 
 
Chóry i pozostałe zespoły kameralne ocenione zostaną wg następujących kryteriów: 

-    dobór repertuaru, 
-    emisja głosu, 
-    intonacja, 
-    artykulacja, dykcja, rytmika, 
-    interpretacja (frazowanie, dynamika, ekspresja), 
-    ogólny wyraz artystyczny. 
 
Kolejność występowania uczestników zostanie ustalona przez Organizatora. 
 
Nagrody: 
 
Chóry i zespoły otrzymują następujące nagrody: 
 
ZŁOTE , SREBRNE i BRĄZOWE  DYPLOMY, a laureaci spośród wszystkich chórów 
i zespołów wyłonionych przez jury otrzymują nominację do konkursu  TALENT 
ROKU, którego koncert galowy odbędzie się 19.06.2020 r. w Zamku Książąt 
Pomorskich w Szczecinie. (regulamin konkursu na: www.zamek.szczecin.pl, hasło 
w menu: WYDARZENIA - EDUKACJA). 
Wykonawca zakwalifikowany do koncertu galowego TALENT ROKU jest 
zobowiązany do udziału w tym konkursie. W przypadku rezygnacji z występu, na jego 
miejsce awansuje wytypowany przez organizatora wykonawca z tytułem wyróżnienia, 
który jednocześnie przejmuje tytuł laureata przeglądu. 
 
Wybrane chóry i zespoły będą ponadto kwalifikowane do udziału 
w Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach (www.mfpch.eu) 
(bez konieczności dodatkowych zgłoszeń). 
 
Organizatorzy przewidują także przyznanie innych nagród pozaregulaminowych. 
 
Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 
 
 
Zgłoszenia przyjmuje Dział Edukacji Artystycznej Zamku Książąt Pomorskich 
w Szczecinie (tel. 91 434 83 26, e-mail: edukacja@zamek.szczecin.pl) do dnia 
14.02.2020 r.  
 
Miejsce i termin przeglądu: 
29.02.2020 r. – Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie 
 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca przeglądu 
wojewódzkiego. 
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