KONKURSS

DZIESMU KARUSELIS
KONKURSA NORISES LAIKS
2019. gada janvāris – maijs.
NORISES VIETA
Vaidavas kultūras un amatniecības centrs,
Skolas iela 1A, Vaidava, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads LV-4228.
KONKURSA ORGANIZATORS
Kocēnu novada dome, Vaidavas kultūras un amatniecības centrs.
KONKURSA MĒRĶI
Atklāt jaunus un talantīgus, daudzsološus jaunos izpildītājus no visas
Latvijas, veicinot vokālo un māksliniecisko spēju attīstību estrādes
žanrā.
KONKURSA UZDEVUMI
• Veicināt un popularizēt bērnu muzikālo, emocionālo, intelektuālo
attīstību dziesmā;
• Popularizēt estrādes žanru;
• Veicināt pieredzes apmaiņu dziedātāju un pedagogu starpā;
• Sekmēt bērnu un jauniešu māksliniecisko aktivitāšu attīstību;
• Nodrošināt iespēju vokālistiem parādīt savas prasmes profesionālai
žūrijas komisijai, kā arī konkursa skatītājiem televīzijā.
DALĪBNIEKI
• Par konkursa dalībnieku var kļūt bērni un jaunieši vecumā no 3 līdz
20 gadiem.
• Konkursā var piedalīties popgrupas un dueti. Dueta dalībnieku
vecuma grupu nosaka pēc abu dalībnieku vidējā vecuma.

VECUMA GRUPAS
• 3 – 6 gadi
• 7 – 10 gadi
• 11 – 14 gadi
• 15 – 20 gadi
REPERTUĀRA NOSACĪJUMI
• Konkursā dalībnieki piedalās ar vienu dziesmu dzīvajā izpildījumā.
• Dziesmas garums nedrīkst pārsniegt 4 minūtes.
• Konkursā dalībnieki izpilda dziesmu jebkurā valodā, kas atbilst
izpildītāja vecumam un vokālajām spējām.
• Fonogrammu dalībnieki nosūta uz organizatora norādītu epastu: inga.skrastina@retv.lv WAW vai MP3 formātā. (Fonogrammā
nevar būt iekļauti fona dziedātāji).
• Dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par dziesmu tekstu satura
atbilstību LR likumos noteiktajām normām (nav atļauta rasu
nevienlīdzības sludināšana, aicinājumi uz vardarbību, fašistiskas vai
komunistiskas ideoloģijas sludināšana, necenzētu vārdu lietošana).
VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA
1. KĀRTA
• Pēc dalībnieku uzstāšanās priekšnesumi tiek ievietoti konkursa
mājaslapā;
• Dalībniekus otrajai kārtai nosaka pēc telefonbalsojuma, kas tiks
publicēts mājaslapā. No katras vecuma grupas uz finālu tiek izvirzīti
trīs priekšnesumi, kas ieguvuši visvairāk balsu.
FINĀLS
• Dalībniekus vērtē žūrija;
• Žūrijas komisija vērtējumu nosaka pēc punktu sistēmas, vērtēšana
notiek atklāti;
• Dalībnieki tiek vērtēti vecuma grupā ar:
- Zelta diplomu (I pakāpi ),
- Sudraba diplomu (II pakāpi ),
- Bronzas diplomu (III pakāpi ).
• Rezultāti tiek paziņoti pēc visu dalībnieku uzstāšanās;
• Visi konkursanti saņem dalības apliecinājumus un piemiņas balvas.
Re:TV Simpātijas balva
Saņem viens no konkursa “Dziesmu karuselis” priekšnesumiem

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI FINĀLA RAIDĪJUMĀ
Dalībnieku vērtējumu nosaka punktu sistēmā no 1 - 10 ballēm par:
• Repertuāra izvēli atbilstoši vecuma grupai;
• Skatuvisko sniegumu;
• Priekšnesuma māksliniecisko kvalitāti;
• Tehnisko izpildījumu;
• Skatuves tēlu;
• Vokālajām prasmēm.
PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA
Lai pieteiktos bērnu un jauniešu konkursam „Dziesmu karuselis”,
jāaizpilda noteikta parauga pieteikuma anketa. Pieteikuma anketa
atrodama konkursa mājas lapā: http://www.retv.lv/dziesmukaruselis/
E- pasts pieteikumiem: inga.skrastina@retv.lv
Visa informācija inga.skrastina@retv.lv vai +371 27186992 (Inga) vai
konkursa mājas lapā.
DALĪBAS MAKSA
• Katram dalībniekam – € 15.00 no personas;
SAMAKSAS KĀRTĪBA
• Dalības maksas aprēķins tiek nosūtīts pēc dalībnieku filmēšanas.

