
Regulamin przeglądu kolęd  

„Zaśpiewaj i zagraj polską kolędę  

w Oratorium św. Filipa Neri w Poznaniu”  
 

2.02. 2019 r., g. 16.00 

Sala Oratorium im. bł. J. H. Newmana w Poznaniu  

ul. Kołłątaja 42, 61-406 Poznań  

Kościół NMP Matki Kościoła  

XX. Filipini 

 

 

 

Organizatorem jest Zespół Artystyczny Oratorium św. Filipa Neri w Poznaniu, Kongregacja 

Oratorium w Poznaniu oraz Parafia NMP Matki Kościoła.  

 

 

Celem przeglądu jest promocja polskiej tradycji śpiewania i grania polskich kolęd i pastorałek oraz 

zachęcenie dzieci i młodzieży do poznawania i przekazywania polskiej kultury muzycznej – 

ludowej i kościelnej.  

- Przegląd nie ma cech konkursu czy rywalizacji, ma umożliwić dzielenie się talentem z innymi.  

 - Przegląd skierowany jest do dzieci i młodzieży z parafii NMP Matki Kościoła oraz innych 

chętnych z miasta Poznania i okolic.  

 

 

 

Warunki uczestnictwa i przebieg  

 

- Wystąpić mogą dzieci i młodzież, która śpiewa lub gra na instrumentach muzycznych. 

 - Uczestnicy mogą wystąpić solowo, w duetach lub zespołowo. 

- Każdy uczestnik może zaprezentować jedną polską kolędę lub pastorałkę. 

- Uczestnicy występują z własnym podkładem muzycznym nagranym na płycie CD lub pendrive 

- Uczestnicy wykonują kolędę na własnym instrumencie lub z akompaniamentem fortepianu lub 

pianina cyfrowego, który zapewniają organizatorzy. 

 

Przesłanie lub przekazanie wypełnionego formularza należy przekazać do 31 stycznia 2019 r.  

na adres: Księża Filipini, ul. ks. Waseli 3, 61-406, Poznań, adres mail: waldpart@gmail.com 

lub przekazać bezpośrednio do ks. Waldemara Partyki C.Or.  

 

Każdy uczestnik otrzyma okolicznościowy dyplom udziału w wydarzeniu.  
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„Zaśpiewaj i zagraj polską kolędę  

w Oratorium św. Filipa Neri w Poznaniu”  

 

 

 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY A. DANE UCZESTNIKA/ UCZESTNIKÓW PRZEGLĄDU: 

W PRZYPADKU SOLISTÓW/ DUETÓW:  

 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania: ul. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….  

kod…… - ……. miejscowość …………………………………………………………………. 

e-mail: …………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

W PRZYPADKU ZESPOŁÓW: NAZWA ZESPOŁU: 

………………………………………………………………………….  

LICZBA OSÓB W ZESPOLE: ……………………………………………………………….   

 

 

KATEGORIA: solista/duet, zespół/ instrumentalista…………………………………………….  

Wiek: ………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………..  

FORMA WYKONANIA:  

Akompaniament własny  

(instrument -……………………………………..) /podkład muzyczny/ a capella/ 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

POTRZEBY TECHNICZNO AKUSTYCZNE 

..........................................................................................................................................................  


