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תקנון
"ים ושקיעה "
תחרות הכוריאוגרפיה למחול ישראלי לבמה
ע"ש אייל בן יהושע ז"ל

פסטיבל כרמיאל 2017
מועד התחרות
התחרות תתקיים ביום רביעי בתאריך 9/8/17 :בשעה 23:55 :איצטדיון הכדורגל כרמיאל .
נושא התחרות יהיה" :ים ושקיעה "(ריקודים המתייחסים לים.חופים ,דייגים ,ימאים ,זיקה וגעגוע),

הריקוד חייב להיות פולקלור ישראלי בלבד
משתתפי התחרות




התחרות פתוחה ללהקות חובבים בלבד.
גיל הרקדנים יהיה מתיכון ומעלה.
רצוי לשתף בנים במופע

הרשמה לתחרות:
ההרשמה לתחרות תעשה על גבי טופס הרשמה מיוחד מצ"ב.
 .1על הכוריאגרף להגיש טופס הרשמה עד לתאריך 1/6/17
 .2טופס ההרשמה יוגש בכתב ( יש לוודא שהטופס התקבל)053-7955812.
 .3חובה למלא את פרטי הריקוד ,שם השיר ,במידה וזו מחרוזת את כל שמות השירים  ,לחן ,ועיבוד.
 .4אישור השתתפות בתחרות ישלח בכתב.

תבחינים להשתתפות בתחרות
.1
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הריקוד לא השתתף מעולם בתחרות המחול העממי בפסטיבל מחולות כרמיאל
המוסיקה חייבת להיות עם המוטיבים של נושא התחרות מוטיב אחד או יותר.
אין הגבלת בכמות השירים במחרוזת.
השירים חייבים לקבל אישור מראש ממפיק התחרות על מנת למנוע כפילויות.
אורך הריקוד/מוסיקה לא יעלה על  4:30דקות.
יש להעביר את שמות השירים בהם תשתמשו בדחיפות למפיק התחרות כדי לשריין את השירים ללהקתכם.
המוסיקה תועבר אל מפיק התחרות לאישור סופי .ועדת התחרות שומרת לעצמה
את הזכות לבחון עיבודים ולפסול אותם ע"י שיקול דעתה
אין לבצע שינויים במוסיקה לאחר קבלת אישור סופי.

הפקה:






ההשתפות בישיבות ההפקה חובה!
יש לעמוד בלוח החזרות שההפקה תקצה לחזרות גנרליות.
הלהקה תתיצב  30דקות לפני תחילת התחרות בבמה.
סדר ההופעה יקבע על ידי הגרלה
לאחר ההגרלה לא יתבצעו שינויים בסדר ההופעה
הלהקות המשתפות בתחרות תשארנה עד תום המופע.
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חברי וועדת שיפוט
חברי וועדת השיפוט תורכב:
 .1אנשי מחול
 .2אנשי מוסיקה
 .3אנשי ציבור
 .4אנשי אופנה

ועדת השיפוט תתייחס בהחלטתם למקומות הראשונים ע"פ התבחינים הבאים:




כוריאוגרפיה
תלבושות
ביצוע

פרסים
להענקת הפרסים יעלו כל המתחרים לבמה.
פרסים יוענקו למקומות הראשונים







בתחום הכוריאוגרפיה ינתנו פרסים למקומות מ – . 3 - 2 – 1
תלבושות ינתן פרס  1בלבד
ביצוע ינתן פרס אחד בלבד
כל להקה תקבל תעודת השתתפות בתחרות
מקומות  3 , 2 , 1יקבלו תעודות זכייה זמניות ולמחרת ינתנו תעודות מודפסות במשרדי הנהלת הפסטיבל.


כוריאוגרף שיזכה במקום הראשון בפרס הכוריאוגרפיה,
הוא ולהקותיו ,לא ישתתפו בתחרות שנה לאחר מכן,להקותיו והוא יכינו מופע של עד  25דקות
במסגרת להקה אורחת בזמן השיפוט וההפסקה .

בברכת הצלחה
אורי ינון
מפיק התחרות
העתקים:
אהרן סולומון -מנכ"ל
שלמה ממן -מנהל אמנותי
אלי שדה -מתאם הפקה

לפרטים :אורי ינון  08-6844021/2 053-7955812פקס 08-6336580

