REGULAMIN I PRZEGLĄDU GITAROWEGO

GRA GITARA
Data: 28 kwietnia 2016 r. GODZ. 19.00
Miejsce: Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik

Zapraszamy do udziału w I Przeglądzie
Gitarowym GRA GITARA - NYSA 2016, który
odbędzie się dnia 28 kwietnia (czwartek)
2016 r. o godz. 19.00. Gwiazdą wieczoru będzie
zespół Adam Nowak i Akustyk Amigos. Ilość
uczestników jest ograniczona.
ORGANIZATOR:
Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik, 48-300 Nysa, ul. Wałowa 7
AUDIOBAZA (grupa nieformalna)

MIEJSCE IMREZY:
Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik, 48-300 Nysa, ul. Wałowa 7

CELE:
•
•
•
•
•
•

konfrontacja środowisk i tendencji twórczych,
rozbudzenie aktywności kulturalnych środowisk młodzieżowych,
wzbogacenie doświadczeń artystycznych,
rozbudzenie poszukiwań twórczych,
doskonalenie warsztatu muzycznego,
organizacja rozwoju i wypoczynku.

ZASADY UCZESTNICTWA:
Impreza adresowana jest do: wokalistów w akompaniamencie gitary (akt solo), którzy tworzą własną muzykę, piszą autorskie teksty lub śpiewają utwory specjalnie dla nich napisane.
Chętni do wzięcia udziału w Git Gitarze, zobowiązani są do potwierdzenia swojego udziału
do dnia 1.4.2016 r.:
- tel./fax (77) 433 44 75,
- za pomocą poczty elektronicznej: biuro@ndk.nysa.pl
Uwaga: w zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, tel. kontaktowy, adres e-mail, nazwę
projektu muzycznego, nazwę utworu, autora tekstu i muzyki.

ELIMINACJE:
Eliminacje odbędą się 8.4.2016 r. o godz. 18.00 w klubie „Amator” w budynku Nyskiego
Domu Kultury w Nysie.
Dyrektor Artystyczny Git Gitary Jan Borkowski zastrzega sobie prawo do niedopuszczania wykonawcy do uczestnictwa w Git Gitarze z uwagi na zbyt niski poziom artystyczny
prezentowanych utworów.
- uczestnikami przeglądu mogą być osoby od 12 roku życia i mogą reprezentować tylko
jeden projekt muzyczny,
- uczestnicy zgłoszenie dostarczają najpóźniej w dniu rozpoczęcia ELIMINACJI Git Gitary
do godziny 18.00.
UWAGA! Ilość uczestników biorących udział w Gra Gitara jest ograniczona.

REPERTUAR:
Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 10 minut (łącznie z zainstalowaniem
sprzętu na scenie). Wykonawca prezentuje dwa utwory – preferowane w języku polskim.
UWAGA! W szczególnych okolicznościach Jury może zmienić limit czasowy na prezentacje
oraz ilość wykonywanych utworów. Jury powołuje Dyrektor Artystyczny, werdykt jest
ostateczny.

KRYTERIA OCENY:
•
•
•
•
•
•

Interpretację piosenki
Czystość i technikę śpiewania
Aranżację utworu
Tekst utworu
Ogólny wyraz artystyczny
Pomysł na piosenkę - ciekawie zaaranżowane chórki, „coś”, co muzycznie zaskoczy
słuchacza

SPRAWY ORGANIZACYJNE:
1. Artysta przyjeżdża do siedziby NDK na własny koszt
2. Organizatorzy zapewniają obsługę i aparaturę nagłaśniającą
3. Wykonawca, który zdobędzie miejsce 1-3 lub wyróżnienie, ma obowiązek prezentacji w
koncercie laureatów. Koncert jest suportem gwiazdy wieczoru – Adam Nowak i Akustyk
Amigos
4. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

ADAM NOWAK – AKUSTYK AMIGOS
Zaprasza na koncert trio w składzie:
Adam Nowak (Raz Dwa Trzy) - śpiew, gitary,
Jarek Treliński (Raz Dwa Trzy) - gitara,
Karim Martusewicz (Voo Voo) - kontrabas.
Dzięki kameralnej oprawie, koncert ma charakter bliskiego, intymnego spotkania z publicznością. Muzycy zagrają własne kompozycje do tekstów Adama Nowaka, a także Wojciecha Młynarskiego, Marka Grechuty czy Zbigniewa Herberta. W programie znajdą się
również utwory z repertuaru Raz Dwa Trzy w akustycznych aranżacjach. W niedalekiej
przyszłości muzycy planują nagrać płytę z własnym repertuarem. Na koncercie można
się więc spodziewać premier. Tym którzy nie do końca wiedzą co, kto i jak; Adam Nowak
Trio, to zespół muzyczny łączący muzykę rock oraz współczesną poezję.
Adam Nowak - lider grupy muzycznej, lub inaczej-kierownik polityczny grupy “Raz, Dwa,
Trzy”. Kompozytor, autor tekstów, wokalista, gitarzysta.. Urodzony 28.09.1963 w Poznaniu. Zamieszkały w Toruniu. Prywatnie żonaty, ojciec czworga dzieci. Z życiorysu wynika,
że prowadził życie nieustabilizowane. Pracując w rożnych zawodach ciągle szukał tego
najbardziej uniwersalnego. Z wykształcenia technik żywienia zbiorowego był min. kelnerem i garderobianym, aż w końcu na początku lat 90 postanowił tworzyć i śpiewać. Ceni
wyrazistych poetów Villona, Brechta, Brodskiego, Szymborską, ks. Twardowskiego, jak
również charyzmatycznych wykonawców piosenek: Wysockiego, Waitsa, Piaf, Cohena
i innych. “Mógłbym śpiewać o miłości, ale po co skoro większość robi to z lepszym, czy
gorszym skutkiem. Piszę i śpiewam o swoich wątpliwościach na temat różnych pewności,
których nabrałem do tej pory.” Jego postawa sugeruje, że nie potrzeba niczego udowadniać. Wystarczy szukać i robić to, co ma się do zrobienia. Ten szczególny, zdystansowany rodzaj egzystencjalizmu poparty elementami sympatii do szeroko pojętej ludzkości
charakterystyczny dla twórczości Adama Nowaka, dziennikarze usiłowali porównywać
z innymi wykonawcami, co nie zawsze oddawało sens przekazu prezentowanego przez
zespół. Nietypowe instrumentarium i wyjątkowe dojrzałe, ale często ironiczne teksty
Nowaka kojarzyły się z piosenką napisaną w Paryżu, usłyszaną w Warszawie, gdzieś w
drodze do Moskwy.

