
XIII PRZEGLĄD ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH „HERODY” 2021 

LUBACZÓW 02.02.2021 r. 

 

REGULAMIN: 
Przegląd ma charakter konkursu. 

Czas występu do 15 min. 

 

ORGANIZATORZY KONKURSU: 
Parafia pw. św. Stanisława BM w Lubaczowie, Fundacja Pamięć i Tożsamość im. Jana Pawła II 

w Lubaczowie, Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie, Miejski Dom Kultury w Lubaczowie 

 

WSPÓŁORGANIZATORZY KONKURSU: 
Powiat w Lubaczowie, Miasto Lubaczów, Gmina Lubaczów.  

 

CELE  KONKURSU: 
 Prezentacja zachowanej tradycji ludowej „herodów” ziemi lubaczowskiej. 

 Inspirowanie młodego pokolenia do kultywowania i rozwijania obyczajów ludowych, 

a także poznawania tradycji literackich i teatralnych. 

 Poszukiwanie nowych form wyrazu dla przedstawień religijnych. 

 

Oceniane będą następujące walory: 
- teksty i wykonanie pastorałek oraz kolęd i tekstów winszujących (noworocznych). 

- teksty scenariusza 

- oryginalność i pomysłowość 

- zgodność z tradycją  

- stroje, rekwizyty i przebrania 

 

Zasady uczestnictwa: 
- nadesłanie filmu na adres e-mail i.kaplon@mdklubaczow.pl w nieprzekraczalnym terminie 

do 28.01.2021 r. 
- do nagrania należy dołączyć uzupełnioną kartę zgłoszenia oraz RODO. 

 

Przewidziane nagrody: 
- Dla I miejsca 

- Dla II miejsca 

- Dla III miejsca  

- Wyróżnienia 

 

Wyniki ogłoszone zostaną dnia 02.02.2021 r. na stronie MDK w Lubaczowie. 

Telefon do kontaktu: tel. 16 632 96 35, 16 632 96 36 wew. 23 

 

Termin nadsyłania filmów i kart zgłoszenia: 28.01.2021 r. 



ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 

„HERODÓW” 

 Przegląd Zespołów Kolędniczych „Herody” powstał z inicjatywy Centrum Duszpasterstwa 

Młodzieży przy Konkatedrze Lubaczowskiej, z fascynacji młodzieży i katechetów tradycją 

bożonarodzeniową, teatrem ludowym, jego klimatem.  

 W Przeglądzie mogą brać udział dzieci i młodzież miasta, gminy i powiatu Lubaczów. 

 Celem przeglądu jest kontynuowanie pięknej tradycji, zachęcając jednocześnie uczestników, 

do tworzenia nowych, jakości artystycznych.  

 Przegląd chce kultywować zachowane tradycje ludowe, zachęcać do tworzenia nowych  - 

inspirowanych wspomnieniami dziadków i pradziadków, widowisk herodowych.  

 Przedsięwzięcie adresowane jest do uczniów szkół podstawowych i średnich, dzieci  

i młodzieży zgromadzonej w domach kultury, świetlicach środowiskowych lub spontanicznie 

organizujących się z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 

 Dzięki „Herodom” jego uczestnicy i widzowie, będą mieć znakomitą okazję do radosnej, 

teatralnej, edukacyjnej zabawy. Do tworzenia pomostu „między dawnymi, a nowymi laty”. 

 


