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Czas i miejsce Festiwalu 
Festiwal odbędzie się dnia 19 grudnia 2009 r.  (sobota)  

w kościele pw. św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze, ul. Źródlana 33 
 

 
Zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Lubuskiego 

 
 
 

Idea i cele Festiwalu 
 

1) propagowanie wartości chrześcijańskich 
2) ewangelizacja przez muzykę 
3) pobudzenie do działania młodych ludzi 
4) umożliwienie zespołom amatorskim istniejącym przy parafiach, szkołach i domach kultury, 

publicznej prezentacji swojej twórczości 
5) prezentacja tradycyjnych kolęd i pastorałek a także nowych, autorskich pastorałek i pieśni 

Bożonarodzeniowych 
6) promocja miasta i regionu 

 
 

Warunki uczestnictwa 
 

W Festiwalu mogą wziąć udział soliści oraz zespoły muzyczne działające przy parafiach, szkołach, 
domach kultury oraz w innych grupach środowiskowych. Wszyscy wykonawcy przygotowują po 2 
utwory: tradycyjną kolędę lub pastorałkę oraz dowolnie wybrany utwór Bożonarodzeniowy. 
Organizator zastrzega sobie prawo do wysłuchania tylko jednego utworu. Zespół/solista przywozi ze 
sobą wszystkie instrumenty wykorzystywane podczas Festiwalu! 

 
 
 
 



 2

 
Uczestnicy biorą udział w Festiwalu wg grup ilościowych: 

 soliści 
 grupy małe – do 10 osób 
 grupy duże – powyżej 10 osób 

 
Zgłoszenie na Festiwal: 

 wypełniona karta uczestnictwa, którą należy przesłać pocztą lub e-mailem  do 4 grudnia 2009 
na poniższy adres oraz rejestracja w biurze festiwalowym w dniu Festiwalu 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Oddział przy parafii p.w. św. Alberta Chmielowskiego 
65-001 Zielona Góra, ul. Źródlana 33  

 e-mail: ksm.albert@wp.pl 
 rezygnację z uczestnictwa w Festiwalu należy zgłosić do organizatora przynamniej na pięć dni 

przed rozpoczęciem Festiwalu!!! 
Zgłoszenie powinno zawierać: 

 informacje o soliście/zespole (nazwa grupy, parafia, adres, imię i nazwisko opiekuna, telefon 
kontaktowy, ilość osób, krótka charakterystyka zespołu) 

 tytuły 2 utworów z tekstem piosenek lub wiersza (w przypadku poezji śpiewanej), maksymalny 
czas występu 10 minut! 

 wymagania techniczne (ilość mikrofonów, nośnik muzyki, z którego grupa/solista będzie 
korzystać, potrzebne przyłącza) 
Organizatorzy Festiwalu zapewniają:  

 pełne nagłośnienie według zgłoszonych wymagań technicznych 
 napoje oraz poczęstunek na czas przesłuchań  
 organizatorzy Festiwalu nie ponoszą kosztów dojazdu 
 organizatorzy zastrzegają sobie ilość zespołów przyjętych na Festiwal. Decyduje data zgłoszenia 
 występy ocenia profesjonalne Jury, które przyzna nagrody w poszczególnych grupach 

ilościowych, puchary za zajęcie I, II i III miejsca oraz pamiątkowe dyplomy dla wszystkich 
zespołów - decyzje Jury są ostateczne 

 przesłuchania oraz koncert laureatów mogą być: 
 nagrywane, filmowane i rozpowszechniane przez rozgłośnie radiowe i TV   
 fotografowane dla celów prasowych i archiwalnych 

W załączniku: 
 karta zgłoszeniowa na IV Diecezjalny Festiwal Kolęd i Pastorałek 

 
PROGRAM 

 
19.12.2009 (sobota) 

 

9.00 Próby zespołów i solistów 

11.00 Uroczyste rozpoczęcie Festiwalu 

11.15 Przesłuchania eliminacyjne uczestników (w przerwie poczęstunek) 

18.30 Msza Św. dla wszystkich parafian, uczestników i gości Festiwalu 

19.30 Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Zakończenie Festiwalu 


