XXIII Festiwal Kultury MłodzieŜy Szkolnej

1. Festiwal Kultury MłodzieŜy Szkolnej – informacje ogólne.
Związek MłodzieŜy Wiejskiej zgodnie ze swymi statutowymi załoŜeniami dąŜy do
okazywania wszechstronnej pomocy w urzeczywistnianiu aspiracji młodzieŜy szkolnej
małych miasteczek i wsi we wszystkich dziedzinach Ŝycia. Działalność artystyczna
młodzieŜy jest jedną z dziedzin, którą otacza szczególną opieką. Wypracowywana przez
niemal dwadzieścia lat, ciągle doskonalona formuła festiwalu umoŜliwia penetrację
zjawisk kulturalnych oraz poszukiwanie indywidualności twórczych, osobowości
artystycznych w środowiskach młodzieŜy.
Głównym celem Festiwalu jest tworzenie więzi wspólnotowej młodego pokolenia
Polaków w oparciu o wartości kultury narodowej oraz ugruntowanie poczucia toŜsamości
narodowej poprzez rozwój toŜsamości regionalnej.
NajwaŜniejsze zadania to:
• zachęcenia młodzieŜy do poznawania i pielęgnowania regionalnego oraz
narodowego dziedzictwa kulturowego;
• inspirowanie aktywnego i świadomego uczestnictwa w Ŝyciu kulturalnym
wspólnoty lokalnej oraz kreatywnego działania w kształtowaniu własnego
środowiska i krajobrazu kulturowego;
• mobilizowanie do poszukiwań oryginalnych metod promocji dorobku własnych
osiągnięć twórczych oraz osiągnięć własnego środowiska;
• rozwijanie wraŜliwości estetycznej dzieci i młodzieŜy poprzez praktyczne
zapoznanie się z kulturą plastyczną, muzyczną, teatralną i taneczną;
• dokonanie przeglądu i oceny dorobku uczniowskich zespołów artystycznych;
• wymiana doświadczeń i pomysłów twórczych dla instruktorów, pedagogów i
animatorów kultury.
Przedsięwzięcie ma mobilizować do:
• poszukiwania i odkrywania oryginalnych metod promocji własnego regionu
poprzez prezentacje indywidualnych i zespołowych osiągnięć twórczych;
• aktywnego i świadomego uczestnictwa w Ŝyciu kulturalnym własnego regionu, a
takŜe pielęgnowaniu narodowego dziedzictwa kulturowego;
• tworzenia więzi wspólnotowej młodego pokolenia w oparciu o ugruntowane
poczucia toŜsamości regionalnej i narodowej;
• inspiracji i poszukiwania nowych form pracy artystycznej i wychowawczej.
DąŜeniem Organizatorów oraz Komisji Artystycznej jest to by prezentacje
przygotowywane na Festiwal stawały się rzeczywistą, bezpretensjonalną własnością
uczestniczących grup, w przeciwieństwie do programów przygotowywanych wyłącznie na
pokaz.
W organizację Festiwalu zaangaŜowanych jest 16 Zarządów Wojewódzkich ZMW,
prowadzonych przez społecznych działaczy Związku, którzy m.in. pomagają w
rozpowszechnianiu informacji w działających na ich terenie szkołach oraz koordynują
przebieg eliminacji festiwalowych na etapie wojewódzkim. Zadaniem Zarządu Krajowego
ZMW jest koordynacja przebiegu całej imprezy i organizacja Finału Krajowego Festiwalu
Kultury MłodzieŜy Szkolnej. Opiekę merytoryczną nad Festiwalem sprawuje Komisja
Artystyczna powołana przez Organizatorów skład której wchodzą niekwestionowane
autorytety w swojej dziedzinie.
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2. Szczegółowy harmonogram:
Festiwal odbędzie się w dniach 3-5 lipca w Zakopanem. Dokładne połoŜenie
namiotu festiwalowego będzie na Dolnej Równi Krupowej w okolicy ronda u zbiegu ulic
Nowotarskiej i 3 Maja.
3 lipca 2009:

- godz. 11.00 – rozpoczęcie Festiwalu, zajęcia warsztatowe;
- godz. 12.00 do wieczora – przesłuchania konkursowe i warsztaty
artystyczne.
- ok. godz. 19stej – kolacja w miejscu zakwaterowania

4 lipca 2009:

- 9.00 - śniadanie w miejscu zakwaterowania
- dalszy ciąg warsztatów i przesłuchań konkursowych;
- 13.00- 14.00 - przerwa obiadowa – na terenie miejsca, z którym
odbywać się będą warsztaty
- dalszy ciąg warsztatów
- ok. godz. 19stej - kolacja – w miejscu zakwaterowania

5 lipca 2009:

- 9.00 śniadanie w miejscu zakwaterowania
- 10.00 – 12.00 - czas wolny do dyspozycji Zespołów;
- 12.00 – obiad w miejscu zakwaterowania
- 13.30 – Gala Finałowa, rozpoczynająca się uroczystym
przemarszem zespołów uczestniczących w Festiwalu Krupówkami,
wręczenie nagród

Uwaga: Zespoły biorące udział w Festiwalu zobowiązane są zabezpieczyć
transport pomiędzy namiotem festiwalowym gdzie odbywać się będą warsztaty a
docelowym miejscem zakwaterowania i wyŜywienia.

3. Organizacja festiwalu:
•
•

•
•

Festiwal Kultury MłodzieŜy Szkolnej jest dwuetapowy i obejmuje on eliminacje
przeprowadzone na podstawie nadesłanych materiałów VHS lub DVD, oraz finał
krajowy.
Za formalne zgłoszenie uczestnictwa w festiwalu uwaŜa się przesłanie na adres
Zarządu Krajowego ZMW poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia do dnia 15
czerwca 2009r. (karta zgłoszenia – zał. nr 1), oraz kasetę VHS lub płytę DVD z
nagraniem programu zespołu.
XXIII Finał Krajowy Festiwalu Kultury MłodzieŜy Szkolnej odbędzie się w
terminie 3 do 5 lipca 2009r. w Zakopanem.
Obowiązuje ograniczenie liczby uczestników jednego zespołu/grupy do 35 osób
(wraz z osobami towarzyszącymi – opiekunami, kierowcami) - w wyjątkowym
przypadku decyzję o przyznaniu dodatkowej ilości miejsc podejmuje główny
organizator.

Dokładne wymogi na temat zgłoszeń zawarte są w regulaminie.

4. Świadczenia zapewnione przez ZMW wszystkim zespołom:
•
•
•

zakwaterowanie;
pełne wyŜywienie;
udział w warsztatach dla opiekunów grup.

Zarząd Krajowy nie zwraca kosztów podróŜy zespołów do Zakopanego!!
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5. Zakwaterowanie uczestników Festiwlau:
Z uwagi na ilość uczestników Festiwalu przewiduje się realizację zakwaterowania
na terenie dwóch ośrodków:
1. Nauczycielskie Centrum Wypoczynkowo-Rehabilitacyjne
ul. Ciągłówka 11
35-400 Zakopane
Ilość miejsc: 139.
2. Willa "Pod Modrzewiami"
ul. Mrowce 38,
34 – 500 Zakopane (Olcza)
Ilość miejsc: 148.
Zespoły, które zostaną zakwalifikowane do udziału w Finale FKMS zostaną
poinformowane o miejscu zakwaterowania
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