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Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu
zaprasza
do udziału w ogólnopolskim konkursie kompozytorskim na utwór
inspirowany twórczością i postacią Feliksa Nowowiejskiego
NOWOWIEJSKI IN MEMORIAM
Konkurs ma charakter edukacyjny i jest częścią projektu pt. Nowowiejski - hołd Ojczyźnie dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Nowowiejski 2017.
Szczegółowe informacje o realizacji poszczególnych zadań całego projektu znajdą się na stronie
internetowej Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu.
Inspiracja twórczością Feliksa Nowowiejskiego ma charakter przenośny. Może wynikać z tematyki
konkretnych utworów, nawiązywać do przekonań patriotycznych, stosowanych technik i stylistyki
dzieł Kompozytora.

REGULAMIN
1. Organizator
Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu, ul. Głogowska 90
Współpraca: Stowarzyszenie Muzyczne VIVIDUS, szkoły muzyczne i inne instytucje.
2. Cel konkursu
•

Uczczenie 150. rocznicy urodzin Feliksa Nowowiejskiego.

•

Wzbudzenie zainteresowania młodzieży twórczością i postacią Nowowiejskiego.

•

Stworzenie szansy początkującym kompozytorom na profesjonalną ocenę ich twórczości.

3. Uczestnicy
W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia oraz innych szkół.
W konkursie nie mogą brać udziału studenci i absolwenci wyższych uczelni muzycznych.
4. Kategorie
Kategoria I:
utwór na organy - czas trwania do 6 minut,
Kategoria II:
utwór na dowolny chór (od dwóch do czterech głosów) - czas trwania do 6 minut,
Kategoria III:
pieśń solowa z towarzyszeniem fortepianu lub innego (pojedynczego) instrumentu - czas trwania
do 5 minut.
W kategorii II i III wskazane jest wykorzystanie tekstów polskich poetów XX wieku.
Uwaga: wyklucza się instrumenty eksperymentalne i elektroniczne oraz preparowanie instrumentów.
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5. Warunki uczestnictwa:
•

Uczestnik może przedstawić maksymalnie trzy utwory, po jednym w każdej kategorii.

•

Zgłoszony do konkursu utwór nie może być wcześniej wykonany publicznie, wydany lub
nagrodzony na innym konkursie.

•

Utwory muszą być zapisane czytelnie, ręcznie lub za pomocą edytora nut.

•

Dopuszczalne jest dołączenie nagrania zgłoszonych utworów.

•

Utwory powinny być opatrzone godłem słownym lub cyfrowym.

•

Do koperty z materiałami nutowymi należy dołączyć zaklejoną kopertę z tym samym godłem,
zawierającą następujące dane:
- imię i nazwisko kompozytora, PESEL lub dokładna data urodzenia ,
- nazwa i adres szkoły, którą reprezentuje uczestnik,
- adres i numer telefonu w celach kontaktowych (wyłącznie do dyspozycji organizatorów),
- krótka wypowiedź na temat skomponowanego utworu, wskazanie źródła inspiracji,
refleksja na temat twórczości i postaci Feliksa Nowowiejskiego.
6. Jury
Utwory będą oceniane przez Jury, w skład którego wejdą kompozytorzy – pracownicy Akademii
Muzycznej w Poznaniu, powołani przez organizatorów Konkursu.
Jury ma prawo swobodnego podziału nagród i wyróżnień, a jego decyzje są ostateczne.
Wszyscy autorzy prac otrzymają dyplomy uczestnictwa.
Dyplomy wręczone zostaną również nauczycielom, którzy sprawowali merytoryczną opiekę nad
laureatami.
7. Terminy
•

Ogłoszenie konkursu: 3 kwietnia 2017 roku

•

Termin składania prac: do 7 lipca 2017 roku włącznie (liczy się data stempla pocztowego)

•

Ogłoszenie wyników: 8 września 2017 roku na stronie internetowej ZSM w Poznaniu

•

Wręczenie dyplomów i nagród oraz wykonanie nagrodzonych kompozycji: 13 listopada
2017 roku na Koncercie Galowym zamykającym projekt „Nowowiejski – hołd Ojczyźnie”
w Auli Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów koncertów
9. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego regulaminu.
10. Miejsce składania prac – osobiście lub drogą pocztową
Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu
60-262 POZNAŃ
ul. Głogowska 90
z dopiskiem: Konkurs kompozytorski

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
KOMITET ORGANIZACYJNY
KONKURSU

