Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP
Kalisz, 23.06.2019 r.
PROGRAM
9.00

Orkiestry przyjeżdżają na parking przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ulica Łazienna 6.

9.15

Odprawa w kaliskim Ratuszu. Spotkanie kapelmistrzów z członkami jury, omówienie regulaminu.

9.45

Orkiestry ustawiają się na rynku przed kaliskim Ratuszem
-na placu konferansjer informuje o Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych
-orkiestry przygotowują się do wspólnego wykonania utworów w następującej kolejności
1. „Rycerze Floriana” w oprac. M. Stanisławskiego - dyryguje Jacek Konopczyński
2. „Monterey” w oprac. J. Stromskiego
- dyryguje Jacek Konopczyński
3. „Orkiestry Dęte” w oprac. J. Kwiatkowskiego
- dyryguje Jacek Konopczyński

10.00 Wspólne wykonanie wszystkich orkiestr na rynku przed Ratuszem
10.20 Orkiestry formułują kolumnę marszową w kierunku ulicy Zamkowej, a następnie Baszty Dorotki
i grają kolejno. Orkiestry będą oceniane w marszu na zakręcie przy Centrum Handlowym na placu
Jana Pawła II w Kaliszu. Jest to jedno z kryteriów punktowanych przez jury.
Każdą orkiestrę podczas przemarszu będzie prowadzić osoba z tabliczką, na której będzie nazwa
orkiestry. Tabliczki i prowadzących zapewnia Orkiestra Dęta OSP.
11.00 Początek Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr Dętych OSP w Kaliszu (przed Basztą Dorotką)
Konferansjer wita wszystkich i prosi o otwarcie Przeglądu
Prezentacja członków jury
Konferansjer prezentuje program wydarzenia, zapowiada pierwsza orkiestrę i jej program oraz
anonsuje następną orkiestrę.
- Orkiestry przygotowują się i stroją instrumenty w salach Szkoły Muzycznej oraz Starostwa
Powiatowego w Kaliszu.
- Orkiestry występują na podeście przy Baszcie Dorotce, mażoretki występują na placu przed
podestem.
- Nie przewiduje się przerwy obiadowej. Od godziny 12.00 orkiestry spożywają posiłek w namiotach
według kolejności wskazanej przez organizatorów.
- Orkiestry otrzymują bony na posiłek na podstawie ilości osób podanych na karcie zgłoszenia na
Przegląd
- Po wykonaniu programu orkiestry zajmują miejsca na widowni
- W czasie obrad jury, po występach wszystkich orkiestr, występują finaliści Międzygminnego
Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
-Wystąpienie laureatów zamykające Przegląd
-Wręczenie dyplomów, statuetek za zdobyte czołowe miejsca i za udział.
-Spotkanie kapelmistrzów dla omówienia wyników Przeglądu.
-Pulpity na estradzie zapewnia jedna orkiestra lub Państwowa Szkoła Muzyczna w Kaliszu, zostanie
to ustalone na spotkaniu organizacyjnym. (termin spotkania ustalony będzie telefonicznie)
-W konkursie mogą brać udział tylko członkowie danej orkiestry
-Obowiązuje jednolity strażacki lub inny jednolity strój podczas przeglądu.
-Organizatorzy apelują do orkiestr o sprawną organizację na estradzie.
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