
 koncerty Festiwalu 

Ogólnie

Edukacyjny Obóz Piosenkarski zaplanowany jest w dniach  od 04 - 12.07.2020 i obejmowaæ bêdzie:

1380 z³

www.solo-tutti.pl

1.Projekt realizowany bêdzie przy wspó³pracy z Centrum Kultury i Sportu “Ziemowit” w Kruszwicy.
2.Celem projektu jest przygotowanie widowiska muzycznego na V Miêdzynarodowy Festiwal Piosenki Polskiej 
   “Kruszwicka Nuta 2020”, który odbêdzie siê w Kruszwicy w terminie 24 - 29.08.2020.
   Bêdzie opiera³ siê on na piosenkach autorskich jego producenta.
3.Przy okazji realizacji projektu jego uczestnicy bêd¹ rozwijaæ swoje umiejêtnoœci wokalne oraz muzykalnoœæ
   i œwiadomoœæ wykonawcz¹, a tak¿e kulturê sceniczn¹.
4.Projekt obejmuje: 
   

  

.Do realizacji projektu zaproszeni zostan¹ wybrani wykonawcy w wieku od dziesiêciu do siedemnastu lat w liczbie,
   która pozwoli na podwojenie obsady widowiska.
6. Projekt realizowany bêdzie przy udziale œrodków finansowych jego uczestników  w czêœci dotycz¹cej Festiwalu
    “Canto Cantare” i Obozu Piosenkarskiego w Koœcielisku.
   Pozosta³e koszty le¿¹ po stronie organizatora (koszty  widowiska i realizacji telewizyjnej).
7.Uczestnicy projektu nie bêd¹ mogli wzi¹æ udzia³u w czêœci konkursowej Festiwalu “Kruszwicka Nuta 2020” z uwagi
   na fina³owe przygotowania do widowiska, a tak¿e na wymóg zachowania dobrej atmosfery festiwalowej.
Opiekê Artystyczn¹ nad projektem sprawowaæ bêd¹: LUDMI£A MA£ECKA i ARTUR GRUDZIÑSKI.

Konsultacje wokalne odbêd¹ siê w ramach Festiwalu “Canto Cantare 2020 w dniach .
Ich celem bêdzie przydzia³ piosenek do widowiska “W Krainie Czarów”, a tak¿e integracja grupy wykonawców 
zaproszonych do projektu. Uczestnicy Projektu bêd¹ mogli wzi¹æ udzia³ w Festiwalu.
Koszt: 170 z³ - wykonawca, rodzic lub inna osoba towarzysz¹ca (jeden nocleg i wy¿ywienie od kolacji w dniu 28 marca 
do obiadu w dniu 29 marca). Wysokoœæ op³at jak w Regulaminie Festiwalu “Canto Cantare 2020”.
Miejsce zgrupowania: hotel “Pa³ac”w Kobylnikach k/Kruszwicy (to wspania³e i sprawdzone miejsce do pracy).   

Bêdzie on mieæ miejsce w Domu Wczasowym “Harnaœ II” w Koœcielisku z piêknym widokiem na Tatry z Giewontem 
poœrodku.
Warunki noclegowe s¹ dobre, a jedzenie pyszne i bardzo obfite. Tu jest cicho i spokojnie, a tak¿e blisko do Zakopanego
i na Guba³ówkê.
Planowany koszt obozu   (p³atnoœæ w trzech ratach).

1.Ka¿dy uczestnik projektu otrzyma piosenkê dostosowan¹ do jego mo¿liwoœci wokalnych i usposobienia, przy czym
niektóre piosenki mog¹ byæ wykonywane zespo³owo i z podzia³em na role. Przy okazji jednak bêdzie mo¿liwoœæ pracy
nad indywidualnym repertuarem dla potrzeb festiwalowych uczestników.
2.Widowisko bêdzie rejestrowane w formacie telewizyjnym. Ka¿dy z wykonawców otrzyma film z koncertu na p³ycie DVD
lub  drog¹ elektroniczn¹. Piosenki bêd¹ realizowane oddzielnie jak teledyski, tak by mo¿na by³o je zamieœciæ na  YT
i innych internetowych platformach muzycznych .
3.Wszyscy wykonawcy wezm¹ udzia³ w nagraniu piosenki “Kruszwica, Kruszwica” i teledysku do niej.

Wszystkie dodatkowe informacje znajduj¹ siê na  w sekcji “W Krainie Czarów” na stronie startowej.

   

  

-  konsultacje wokalne w hotelu “Pa³ac” w Kobylnikach k/Kruszwicy przy okazji Festiwalu “Canto Cantare 2020
      w terminie 28 - 29.03.2020 
 -  edukacyjny obóz piosenkarski w Koœcielisku w dniach 04 - 12.07.2020

   - V Miêdzynarodowy Festiwal Piosenki Polskiej “Kruszwicka Nuta 2020”, podczas którego zostanie wystawione
      widowisko muzyczne “W krainie czarów” z jego rejestracj¹ w formacie telewizyjnym (27 - 30.08.2020);
5

- warsztaty wokalne - zajêcia aktorskie i taneczne - umuzykalnienie - rekreacjê i wypoczynek.

Projekt “W krainie czarów” bêdzie stanowi³ bardzo wa¿ny czynnik rozwoju artystycznego jego uczestników 
i z pewnoœci¹ da im wiele radoœci. Udzia³ w nim nale¿y traktowaæ jako inwestycjê w przysz³oœæ dziecka.

    

                                                     
                                                                

 

 

 28 - 29.03.2020

Festiwal “Kruszwicka Nuta 2020” 

Uwagi koñcowe*

£¹cznie obejmie on 14 dni artystycznych.

*/

 odbêdzie siê w dniach 27 - 30 sierpnia.
Tu  m³odzi artyœci nie bêd¹ ponosiæ kosztów trzydniowego pobytu, ale te¿ nie bêd¹ mogli wzi¹æ udzia³u w konkursach 
festiwalowych, poniewa¿ bêdzie to utrudniaæ fina³owe przygotowania do wystawienia widowiska, a tak¿e utrzymanie
w³aœciwej atmosfery festiwalowej. 

Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do jego zmian, jeœli zajd¹ ku temu obiektywne przes³anki. 

Projekt Artystyczny “W Krainie Czarów” 
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