
Szanowni Państwo

W wyniku inicjatywy p. Zbigniewa Roth , poety i
kompozytora o długoletnim stażu autorskim 
powstał projekt Festiwalu Kompozytorów  i 
Autorów Seniorów „Senior 2014” o Grand
Prix Festiwalu „Srebrny Laur Pegaza” .
Myślą przewodnią projektu jest pobudzenie do 
aktywności artystycznej środowisk twórczych 
Seniorów w tym Polonijnych a w szczególności 
wykazanie, że sztuka nie jest uzależniona od 
wieku jej twórcy a wyłącznie od indywidualnego 
potencjału artystycznego.
Nowość w spojrzeniu na organizację tego typu 
Festiwalu polega na tym, że w trakcie jednego 
Festiwalu mogą wystąpić obok siebie na scenie 
wszystkie pokolenia wykonawców uzdolnionych 
wokalnie i artystycznie od dzieci po dorosłego
wykonawcę.
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W konkursie Festiwalowym udział biorą Seniorzy
od 60 roku życia wzwyż .Ocenie Jury Festiwalu 
podlegają wyłącznie utwory (kompozycje) 
zgłoszone przez kompozytorów i autorów 
seniorów – w kategoria piosenka estradowa. Tak
więc rola wykonawcy (wokalisty) sprowadza się 
do współpracy z danym kompozytorem celem 
wypromowania jego utworu i zdobycia nagrody 
Festiwalowej. Kompozytorzy zgłaszają swoje 
kompozycje indywidualnie lub w duecie . 
Wykonawcy wyróżniający się poziomem 
wykonania otrzymają na wniosek 
Przewodniczącego Jury wyróżnienia Festiwalu 
„Senior 2014” oraz dyplomy z drobnym 
upominkiem. W popularyzacji takiej formuły 
Festiwalowej przewidziany jest udział 
właściwych Urzędów szczebla Wojewódzkiego i 
Miejskiego, przedstawicieli Mediów oraz 
sponsorów. Organizatorem Festiwalu przy 
współpracy z pomysłodawcą i właścicielem 
licencji, poetą, kompozytorem Zbigniewem Roth 
z Poznania jest Towarzystwo „PTAAAK” z 
siedzibą w Poznaniu w osobie Prezesa p. 
Krzysztofa Wodniczaka, Miejska Rada Seniorów 
m. Poznania, ZAiKS Warszawa oraz niżej 
wymienieni partnerzy.
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Ostateczne decyzja o oficjalnym zorganizowaniu
Festiwalu Seniorów została podjęta i niniejszym 
informuje uprzejmie, że część Konkursowa trwa 
do dnia 1 Września 2014 r a Koncert Finałowy 
Festiwalu odbędzie się w Grudniu 2014 roku. 
           
                             z wyrazami szacunku
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Lista osób i instytucji wspierających inicjatywę
przeprowadzenia Festiwalu:

          1. prof. Jadwiga Gałązka - Tritt - Wyższa Szkoła
Muzyczna Poznań
2.p. Zbigniew Górny - dyrygent i kompozytor

Poznań                                                                 
   3. p. Wojciech Korda - wokalista senior Poznań
   4. p. Senator Jadwiga Rotnicka Poznań 

          5. p. Senator Borys - Damięcka - Warszawa
6. p. Krzysztof Cwynar - kompozytor, wokalista
    senior Łódź
7. p. mgr. inż. Jerzy Granowski - Redaktor            
    Naczelny Portalu Internetowego Echo Kultury

   8. Patronat Medialny Radio Merkury Poznań
   9. Patronat Medialny TVP Poznań
  10. p. Prezes Magdalena Bykowska - Polskie

 Stowarzyszenie Autorów, Dziennikarzy i 
Tłumaczy w Europie "APAJTE" z siedzibą w 
Paryżu- wstępna deklaracja !


