
Międzyparafialny Przegląd Pieśni i Piosenek Maryjnych - Końskie 2016 

Koneckie Dni Kultury Chrześcijańskiej 

W imieniu Proboszcza Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Końskich, ks. Tomasza Janickiego, oraz Rycerzy 

Kolumba należących do rady numer 15391 im. Matki Bożej w Końskich, serdecznie zapraszam do zgłaszania się do 

udziału w Przeglądzie Piosenek i Pieśni Maryjnych, który odbędzie się 25 czerwca 2016 roku w ramach Koneckich 

Dni Kultury Chrześcijańskiej. 

CELE PRZEGLĄDU: 

1. Poprzez śpiew piosenek religijnych, dzielenie się z drugim człowiekiem dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie, a 

podczas tego przeglądu oddanie czci Matce Bożej - Maryi. 

2. Pielęgnacja wspólnego śpiewania pieśni i piosenek religijnych. 

3. Rozbudzanie talentów wokalnych. 

4. Promocja wykonawców. 

ZASADY PRZEGLĄDU 

- Do przeglądu mogą zgłaszać się soliści, zespoły, schole, instrumentaliści w dowolnym wieku. 

- Mogą to być osoby profesjonalnie zajmujący się muzyką jak i zupełni amatorzy, mający w sercu chęć śpiewania. 

- Uczestnicy mogą wykonywać utwory z akompaniamentem: z płyty CD, z instrumentami lub a’capella. 

- Przegląd nie ma charakteru konkursu. Pamiątkowe dyplomy oraz poczęstunek przy ognisku po przeglądzie 

otrzymają wszyscy uczestnicy. 

TERMINARZ 

- do 17 czerwca - czas na zgłaszanie się uczestników (patrz. Karta Zgłoszeniowa) 

- w dniach 17-24 czerwca organizatorzy skontaktują się z osobami odpowiedzialnymi za zgłoszone podmioty, w celu 

przekazania ustalonych informacji dotyczących czasu trwania poszczególnych prezentacji oraz dokładnej godziny 

rozpoczęcia prezentacji 

- 25 czerwca - występy poszczególnych podmiotów wykonawczych w ramach przeglądu 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Jako organizatorzy zapewniamy nagłośnienie. W zależności od zapotrzebowania: 

- 7 mikrofonów dynamicznych 

- 2 mikrofony pojemnościowe 

- wejścia liniowe do podpięcia instrumentów. 

Całość przeglądu będzie prawdopodobnie rejestrowana (sam dźwięk). Po obrobieniu nagranego materiału, każdy 

uczestnik otrzyma pamiątkową płytę z zapisem audio z przeglądu. 

Maciej Prawda 

koordynator przeglądu  



KARTA ZGŁOSZENIOWA 

IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA ZESPOŁU (liczba osób) 

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

OSOBA KONTAKTOWA (imię i nazwisko, telefon, mail) 

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

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

RODZAJ AKOMPANIAMENTU 

 podkład z płyty (mp3)            instrumenty „na żywo”            bez podkładu, bez instrumentów 

WYMAGANIA TECHNICZNE (ilość mikrofonów, jakie instrumenty do nagłośnienia) 

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

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

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

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

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

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

 

Wypełnioną kartę należy dostarczyć do koordynatora do dnia 17 czerwca 2016 jedną z możliwych dróg: 

Korespondencyjnie na adres Parafii MBNP w Końskich: 26-200 Końskie, ul. Robotnicza 88 

Mailowo na adres: maciejprawda@gmail.com 

Telefonicznie: +48 505 166 838 


