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Elektronika i dzieciaki - to brzmi dość niebezpiecznie.

  

  

Jeżeli do tego dodamy jeszcze zamiłowanie do muzyki, talent i keyboard, to otrzymamy
mieszankę wybuchową!

  

Celem Ogólnopolskiego Dziecięcego Festiwalu Muzyki Elektronicznej, który na stałe wpisał się
do kalendarza kulturalnego Łodzi, jest promocja dziecięcej twórczości muzycznej, a także
stwarzanie możliwości rozwoju najmłodszym artystom.
 Zastanawiacie się, do kiedy według regulaminu jesteście dziećmi ?

  

Do 16 roku życia, ale jeżeli przekroczyliście tę magiczną granicę, możecie po prostu być tu z
nami 11 czerwca 2016 od godz. 12.00 w Bałuckim Ośrodku Kultury LUTNIA

  

i posłuchać kawałka dobrej, elektronicznej muzyki.
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Festiwal cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem dzieciaków i młodzieży z całej Polski.

  

Po przesłuchaniu już nadesłanego materiału muzycznego zakwalifikowano 21 uczestników
Przesłuchania Konkursowego.

  

  

Już za kilkanaście dni - 11 czerwca 2016, odbędzie się finał osiemnastej edycji
Ogólnopolskiego Dziecięcego Festiwalu Muzyki Elektronicznej PRELUDIUM 2016 w
Bałuckim Ośrodku Kultury LUTNIA w Łodzi.

  

  

Do tegorocznego Festiwalu przystąpiło trzydziestu czterech młodych muzyków.

  

Termin nadsyłania nagrań upłynął 20 maja 2016r.

  

Na podstawie nadesłanego materiału muzycznego, Jury dokonało wstępnej oceny oraz
zakwalifikowało dzieci i młodzież do Przesłuchania Konkursowego.
 Swoje umiejętności gry na instrumentach klawiszowych zaprezentuje zakwalifikowanych 21
uczestników - solistów, według następujących nowych grup wiekowych:

  

10-11 lat / 12-13 / 14-16 lat.

  

Prezentacje konkursowe oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów.
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 Przypominamy, że Przesłuchania Konkursowe odbędą się 11 czerwca 2016, od godz. 12.00 w
Bałuckim Ośrodku Kultury LUTNIA mieszczącym się przy ul. Łanowej 14 w Łodzi.

  

  

Kochani zapraszamy także na naszą stronę Ogólnopolskiego Dziecięcego Festiwalu Muzyki
Elektronicznej PRELUDIUM na Facebooku!

  

Możesz tam zostać fanem preludiumlodz klikając na przycisk "lubię to" na Facebooku.

  

  

Pozdrawiam. Koordynator projektu
 PRELUDIUM 2016
 MATEUSZ BŁAŻEJEWSKI
 tel. 42 652 62 27

 Nasz adres:
 Bałucki Ośrodek Kultury LUTNIA
 ul. Łanowa 14
 91-103 ŁÓDŹ
 tel. 42 652 62 27

  

www.bok.lodz.pl
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