
 
 
 

 

Nazwa imprezy: X Ogólnopolski Festiwal Muzyki Rockowej Zderzak 2011 

Charakter imprezy: przegląd/festiwal muzyczny; impreza otwarta, wstęp wolny 

Data imprezy: 17 września 2011 r. 

Planowane miejsce imprezy – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu, ul. Wschodnia 2.  
Adresaci bezpośredni: młodzież, dorośli. 
Adresaci pośredni (publicznośd): dzieci, młodzież, dorośli.  
 

Ogólnopolski Festiwal Muzyki Rockowej Zderzak organizowany jest przez Młodzieżowy Dom Kultury 
od 10 lat. Jest to przegląd twórczości amatorskich zespołów wykonujących muzykę z zakresu rock i rock – 
metal. Festiwal cieszy się coraz większym zainteresowaniem w środowisku muzycznym. Corocznie około 
100 zespołów zgłasza chęd udziału w Festiwalu, a kilkaset osób publiczności przychodzi wysłuchad 
koncertów. W tym roku, jubileuszowym przewidujemy udział kilku tysięcy osób publiczności. 
 

Główne cele Festiwalu to: 
- propagowanie twórczości młodych artystów w dziedzinie muzyki,  
- podnoszenie kwalifikacji i rozwijanie umiejętności artystycznych uczestników Festiwalu poprzez zapewnienie 
profesjonalnych warunków występu i konfrontację bezpośrednią z jury. 
- promowanie laureatów Festiwalu w ogólnopolskich i lokalnych mediach  
- wyrównywanie różnic w dostępie do kultury uczestnikom konkursu oraz społeczności lokalnej naszego 
regionu (wstęp na imprezę jest wolny). 
 

Festiwal ma stałe ramy harmonogramu. Co roku składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap to wstępne 
eliminacje przeprowadzane na podstawie materiałów demo. Zespoły zgłaszają się poprzez elektroniczny 
rejestrator na stronie festiwalu: www.festiwalzderzak.pl.  Zgłoszenia zespołów ocenione są przez komisję, 
w skład której wchodzą przedstawiciele organizatorów festiwalu oraz członkowie jury festiwalu. Na podstawie 
ocen komisji organizatorzy kwalifikują do udziału w przesłuchaniach konkursowych 10 zespołów. W ramach 
drugiego etapu festiwalu odbywają się przesłuchania konkursowe zakwalifikowanych zespołów oraz gala 
finałowa. Zespoły prezentują swoją twórczośd przed profesjonalnym jury (w jego skład wchodzą dziennikarze 
muzyczni i muzycy) oraz przed licznie zgromadzoną publicznością. Jury wyłania Laureata Nagrody Grand Prix 
oraz przyznaje wyróżnienie. Po przesłuchaniach odbywają się omówienia, podczas których następuje 
konfrontacja opinii jury z zespołami.  
Uhonorowaniem zmagao zespołów jest gala finałowa, czyli uroczyste wręczenie dyplomów, nagród oraz 
trofeum, czyli Zderzaka. Galę finałową co roku uświetnia występ gwiazd. Jedną z nich jest zawsze występ 
ubiegłorocznego Laureata Nagrody Grand Prix, drugą zespół znany przez szerszą publicznośd. Dotychczas 

gośdmi Festiwalu były takie kapele jak: Carrion, Frontside, Closterkeller, Hurt, Normalsi 
i Spaces Faces, Happysad i Elysium oraz Coma i Desdemona.  
W roku jubileuszowym Zderzaka jako gwiazdy wystąpią:  

- zespół Chilitoy z Chrzanowa (laureat Grand Prix 2010, wokalistka zespołu 

to finalistka Programu X-Factor)  
- zespół Umbra et Imago z Niemiec. 
 
 
 
 

Patronat honorowy nad konkursem do tej pory potwierdzili: Starosta Zgierski, Prezydent Miasta Zgierza, 
Marszałek Województwa Łódzkiego.  
 

Organizatorzy festiwalu: Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu, Stowarzyszenie Kameleon, Agencja Artystyczna 
Art. Studio.   
Partner: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu  
 

Kontakt: 
Koordynator festiwalu: Dorota Krach - Kierownik Młodzieżowego Biura Informacji EuroKameleon 
Kontakty z mediami: Bogumiła Łuczak-Filipek 
MDK Zgierz, ul. Długa 42, 95-100 Zgierz, tel. 42 719 08 52, mdkzgierz@o2.pl, www.mdk.miasto.zgierz.pl, www.festiwalzderzak.pl  

http://www.festiwalzderzak.pl/
mailto:mdkzgierz@o2.pl
http://www.mdk.miasto.zgierz.pl/
http://www.festiwalzderzak.pl/

