Chełmiński Dom Kultury
Rzymsko-Katolicka Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
mają przyjemność zaprosić do udziału
w V Festiwalu Piosenki Religijnej - Chełmno '2018
"W ramionach Matki"
pod patronatem Księdza Biskupa Diecezji Toruńskiej
i Burmistrza Miasta Chełmna
Festiwal Piosenki Religijnej „W ramionach Matki” odbędzie się w Chełmnie po raz
piąty. Przedsięwzięcie to ma na celu uświetnienie obchodów odpustu chełmińskiego, którego
historia sięga połowy XVII w. W dniach 1 i 2 lipca co roku przybywają rzesze pielgrzymów,
by wziąć udział w uroczystościach odpustowych ku czci Matki Bożej Bolesnej Chełmińskiej,
zanosząc modlitwy, podziękowania i prośby szczególnie o zdrowie, gdyż Matka Bolesna
Chełmińska jest opiekunką ludzi chorych i cierpiących.
Czas i miejsce Festiwalu:
Festiwal odbędzie się w dniu 1 lipca 2018 r. Przesłuchania odbędą się na Rynku w Chełmnie
w ramach uroczystości odpustowych.
Biuro Festiwalu:


Rzymsko-Katolicka Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
ul. Franciszkańska 8, 86-200 Chełmno, tel. 56 686 00 32
e-mail: parafia@wnmpchelmno.pl
Osoba do kontaktu: ks. Damian Wacławski, tel: 601 082 783,
e-mail: damianfutsal@wp.pl



Chełmiński Dom Kultury, ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno, Kamila Cieślewicz,
tel. 56 6864808 lub 530 674 882; e-mail: kamila.art@chdk.pl.

Celem Festiwalu jest popularyzacja piosenki
chrześcijańskiej wyrażona muzyką i śpiewem.

religijnej

oraz

promocja

kultury

Warunki uczestnictwa
W Festiwalu mogą wziąć udział soliści lub zespoły działające przy parafii, w szkole,
przedszkolu, świetlicy osiedlowej, domu kultury oraz innych grupach środowiskowych.
Zespoły mogą liczyć maksymalnie 25 osób.
Uczestnicy Festiwalu podzieleni są na następujące kategorie:
 soliści i duety
 zespoły i schole
oraz grupy wiekowe:
 dzieci (przedszkolaki, szkoła podstawowa)
 młodzież (gimnazjum i szkoły średnie)
 dorośli.

1. Zgłoszenie na Festiwal (na załączonym formularzu nr 1) należy dostarczyć do 15 czerwca
2018 roku na adres: Chełmiński Dom Kultury, ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno, faks: 56
6864808 lub przesłać na adres e-mail: kamila.art@chdk.pl.
2. Uczestnicy festiwalu prezentują dwa utwory, w tym jeden o tematyce Maryjnej.
4. Dzień festiwalowy rozpocznie się o godz. 12.00.
5. Uczestnicy proszeni są o zgłoszenie się w celu potwierdzenia przyjazdu, odbioru talonów i
ustalenia innych spraw organizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 ul. 22 Stycznia 4,
Chełmno - od godz. 11.00.
Parking dla aut osobowych i busów – szkoła, autokary – Parking przy ul. Biskupiej / - przed
zjazdem na ul. Danielewskiego
6. Na zakończenie piątego Festiwalu o godz. 20.30 wystąpi zespół „U Studni” czyli artyści
wywodzący się z zespołu „Stare Dobre Małżeństwo”.
7. Organizatorzy zachęcają do wzięcia udziału we Mszy Świętej w Farze i procesji do
Studzienki o godz. 18.00, po której nastąpi ogłoszenie wyników tj. o godz. 20.00 w miejscu
wcześniejszych przesłuchań.
8. Organizatorzy zapewniają pełne nagłośnienie według zgłoszonych potrzeb natury
technicznej oraz wyżywienie w warunkach turystycznych. Dojazd i ubezpieczenie na własny
koszt uczestników.
9. Występy ocenia profesjonalne Jury, które przyzna nagrody w poszczególnych kategoriach
i grupach wiekowych. Przewidziane są pamiątkowe dyplomy dla wszystkich uczestników.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania materiałów festiwalowych
/zdjęcia, video, informacje o uczestnikach/ do promocji przedsięwzięcia.
Informacje o Festiwalu: www.chdk.pl, www.wnmpchelmno.pl

Do zobaczenia w Chełmnie!
Patronat honorowy:
Ksiądz Biskup Diecezji Toruńskiej
Burmistrz Miasta Chełmna Mariusz Kędzierski
Współorganizatorzy:
Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmnie

Uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Bolesnej

Chełmno, Anno Domini 2018
Niedziela 1 lipca
7.oo, 8.3o, 10.00, 11.30, 13.00
16.oo
18.oo
24.oo

Msze Święte w Farze
Msza Święta w kaplicy NA BRAMCE
Msza Święta w Farze i procesja do STUDZIENKI
Pasterka Maryjna

Poniedziałek 2 lipca
6.oo
7.oo, 8.3o,18.00
11.oo
16.oo

Msza Święta przy STUDZIENCE
Msze Święte w Farze
SUMA ODPUSTOWA i procesja Eucharystyczna
Msza Święta w kaplicy NA BRAMCE

