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REGULAMIN 

XXIII Regionalnego Przeglądu 

Harmonistów i Skrzypków Ludowych 

6 październik 2019 r.  

 

I. Organizatorzy: 

Wójt Gminy Lelis, Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie, Stowarzyszenie Przyjaciół 

Ziemi Kurpiowskiej „PUSZCZA” w Lelisie. 

II. Założenia programowe: 

1) Cel przeglądu: 

Prezentacja tradycji kurpiowskiego muzykowania, popularyzacji tych tradycji 

w społeczeństwie, jak również zachowaniu folkloru dla młodszych pokoleń i środowisk 

twórczych. 

2) Przegląd Harmonistów i Skrzypków Ludowych ma charakter konkursowy. 

3) Czas i miejsce przeglądu: 

Przegląd odbędzie się w dniu 6 października 2019 roku w sali widowiskowej 

CK-BiS w Lelisie. 

   Początek przeglądu godzina 12:30. 

 Rejestracja uczestników od godz. 11:00. 

III. Uczestnicy grający na tradycyjnych instrumentach - harmonii pedałowej na 24 basy 

lub skrzypcach występują w kategoriach: 

1) do lat 25 (występujący po raz pierwszy na „Kurpiowskim Graniu” w Lelisie); 

2) do lat 16; 

3) od 16 do 25 lat; 

4) od 25 do 60 lat; 

5) powyżej 60 lat. 

IV. Każdy uczestnik może wystąpić tylko w jednej kategorii. 

V. Repertuar: uczestnik konkursu zobowiązany jest do wykonania dwóch melodii 

autentycznych tańców kurpiowskich (oberek, trampolka, fafur, stara baba, olender, 

żuraw, okrąglak, powolniak, konik) w tym jedna melodia losowana i w kategorii: 

1) Do lat 25 (po raz pierwszy): uczestnicy wykonują dwie melodie tańców z wyżej 

podanych i są zwolnieni z losowania. 
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2) Do lat 16: uczestnik obowiązkowo ma wykonać starą babę i jeden utwór 

losowany. 

3) Od 16 do 25 lat: uczestnik obowiązkowo ma wykonać żurawia i jeden utwór 

losowany. 

4) Od 25 do 60 lat: Uczestnik obowiązkowo ma wykonać oberka i jeden utwór 

losowany. 

5) Powyżej 60 lat: Uczestnik obowiązkowo ma wykonać olendra i jeden utwór 

losowany. 

Dodatkowa kategoria: 

Harmonijka ustna - uczestnik bez ograniczeń wiekowych wykonuje dwa utwory 

autentycznych tańców kurpiowskich podanych w punkcie V regulaminu.  

Czas prezentacji do 6 minut. 

VI. Ocena programu: 

Jury oceniać będzie grę na każdym instrumencie oddzielnie. 

Kryteria oceny: 

 Zgodność repertuaru z regulaminem; 

 technika wykonania; 

 muzykalność i rytmiczność. 

VII. Zmian w regulaminie może dokonać tylko organizator. 

VIII. Nagrody: 

Nagrody zostaną przyznane dla uczestników w każdej kategorii. Wysokość nagród 

uzależniona jest od ogólnej puli nagród. 

Ponadto komisja konkursowa wytypuje 10 instrumentalistów z kategorii wiekowej 

2, 3, 4 i 5 do Ostrołęki na występ podczas Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych 2020 r., 

gdzie najlepsi instrumentaliści mogą otrzymać nominację na Ogólnopolski Festiwal Kapel 

i Śpiewaków Ludowych do Kazimierza Dolnego 2020. 

IX. Uwagi: 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 3 października 2019 r. telefonicznie lub pisemnie na adres: 
 

Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie 

ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis 

tel. 29 7611077 e-mail: ckbis.lelis@onet.pl 

Mile widziany strój kurpiowski. 

Organizatorzy zapewniają uczestnikom poczęstunek i przewidują dobrą wspólną zabawę. 


