
VIII PARAFIALNY FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK 
 

DYCHÓW 2019 
 

 

Organizator Festiwalu 

 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej 

przy Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Dychowie 

Telefon kontaktowy: 692 488 792 

 

Czas i miejsce Festiwalu 
Festiwal odbędzie się dnia 13 stycznia 2019 r.    

o godz. 15.00. 

w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Dychowie 
 

 

Idea i cele Festiwalu 

 
1) propagowanie wartości chrześcijańskich 

2) ewangelizacja przez muzykę 

3) pobudzenie do działania młodych ludzi 

4) umożliwienie dzieciom i młodzieży publicznej prezentacji swojej twórczości 

5) prezentacja tradycyjnych kolęd i pastorałek a także nowych, autorskich pastorałek i pieśni 

bożonarodzeniowych 

6) promocja Parafii Dychów i Gminy Bobrowice  

 

Warunki uczestnictwa 

 
W Festiwalu mogą wziąć udział soliści. Wszyscy wykonawcy przygotowują po 2 utwory: tradycyjną 

kolędę lub pastorałkę oraz dowolnie wybrany utwór bożonarodzeniowy. Organizator zastrzega sobie 

prawo do wysłuchania tylko jednego utworu.Solista jest wyposażony w instrumenty wykorzystywane 

podczas Festiwalu.Kolejność wystąpień zostanie podana w dniu Festiwalu. 

 

Uczestnicy biorą udział w Festiwalu wg grup wiekowych: 
 przedszkolaki i uczniowie klas I-III, 

 uczniowie klas IV-VI 

 uczniowie kl.VII  -VII i III gimnazjum, 

 dorośli. 

 

Eliminacje szkolne: 

 zgłoszeni uczestnicy z obrębu szkoły w Dychowie –  przesłuchanie odbędzie się w  SP  

w Dychowie 4 stycznia 2019 r. o godz. 12:00; 

 zgłoszeni uczestnicy z obrębu szkoły w Bobrowicach –  przesłuchanie odbędzie się w  SP  

w Bobrowicach 4 stycznia 2019 r. o godz. 9:00. 

 

 

Zgłoszenie na Festiwal: 

 wypełniona karta uczestnictwa, którą należy dostarczyć do 6 stycznia 2019 r. do Zakrystii  

w Kościele w Dychowie lub poprzez swojego katechetę do p. Anny Kasprzyk, 
 karty uczestnictwa można pobrać ze stolika przy wejściu do Kościoła lub ze strony internetowej 

Parafii Dychów (www.parafiadychow.zgora.pl), 
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 rezygnację z uczestnictwa w Festiwalu należy zgłosić do organizatora przynamniej na pięć dni 

przed rozpoczęciem Festiwalu. 

Zgłoszenie powinno zawierać: 

 tytuły 2 utworów, maksymalny czas występu - 6 minut, 

 informacje o wykorzystywanym podkładzie muzycznym (za podkład uważa melodię  

z akompaniamentem),  

 wymagania techniczne (ilość mikrofonów, nośnik muzyki, z którego solista będzie korzystać, 

potrzebne przyłącza). 

 Organizatorzy Festiwalu informują, że:  

 zapewniają nagłośnienie dostępne w Kościele, 

 zastrzegają sobie ilość solistów przyjętych na Festiwal. Decyduje data zgłoszenia, 

 występy ocenia profesjonalne Jury, które przyzna nagrody w poszczególnych grupach 

wiekowych, nagrody za zajęcie I, II i III miejsca oraz pamiątkowe dyplomy dla wszystkich 

uczestników - decyzje Jury są ostateczne, 

 przesłuchania oraz koncert mogą być: 

 nagrywane, filmowane i rozpowszechniane przez rozgłośnie radiowe i TV, 

 fotografowane dla celów prasowych i archiwalnych. 

 

 

W załączniku: 

 karta zgłoszeniowa na VIII Parafialny Festiwal Kolęd i Pastorałek 

 

PROGRAM FESTIWALU 

 
 

 

14.00 Próby uczestników 

15.00 Uroczyste rozpoczęcie Festiwalu 

15.15 Przesłuchania eliminacyjne uczestników  

ok. 

17.00 

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Zakończenie Festiwalu. 

Przez cały czas trwania Festiwalu, organizatorzy zapewniają gorące napoje oraz 

poczęstunek w przykościelnej salce. 


