Ogólnopolski Konkurs dla skrzypków i altowiolistów
17 - 19 marca 2017
w ramach Festiwalu im. Jadwigi Kaliszewskiej kierowany jest do uczniów szkół muzycznych wszystkich
typów.
Przesłuchania konkursowe prowadzone będą jednoetapowo w trzech kategoriach wiekowych:
• grupa I - uczniowie klas VI (cykl 6-letni) i klas IV (cykl 4-letni) szkół muzycznych I st. oraz uczniowie
I klas II st.
• grupa II - uczniowie klas II i III szkół muzycznych II st.
• grupa - III uczniowie klas IV i V szkół muzycznych II st.
Uczestnik konkursu prezentuje dwie pozycje:
- dowolną etiudę lub kaprys solo
- dowolny utwór wirtuozowski z towarzyszeniem fortepianu lub solo.
Całość prezentacji nie powinna przekroczyć 15 minut.
Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania limitów czasowych występów. W przypadku ich
przekroczenia przewodniczący jury ma prawo przerwać prezentację konkursową. Kolejność wykonywania
zgłoszonych utworów jest dowolna. Program należy wykonać z pamięci.
Każdą szkołę może reprezentować dowolna ilość uczestników.
Przesłuchania uczestników wszystkich grup odbędą się publicznie.
Koszty podróży i pobytu w Poznaniu uczestnicy, nauczyciele, akompaniatorzy i opiekunowie pokrywają we
własnym zakresie.
Wpisowe na Konkurs wynosi 100 zł. W razie rezygnacji uczestnika wpisowe nie podlega zwrotowi. Wpłaty
należy dokonać na konto do 8 marca 2017:
Stowarzyszenie Muzyczne VIVIDUS
nr konta: 02 1020 4027 0000 1902 0380 6718
tytułem „Konkurs + imię i nazwisko”.
Kartę zgłoszenia należy wypełnić online do 8 marca 2017 dostępny na stronie www.zsm.poznan.pl
Organizatorzy zapewniają akompaniatorów konkursowych po wybraniu w karcie zgłoszenia konkretnego
akompaniatora i uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 100 zł na konto:
Stowarzyszenie Muzyczne VIVIDUS
nr konta: 02 1020 4027 0000 1902 0380 6718
tytułem „Akompaniator + imię i nazwisko”.
Do dyspozycji pozostają następujący pianiści:
- dr hab. Arnold Dąbrowski prof. AM
- mgr Michał Francuz
- mgr Michał Karasiewicz
- dr hab. Piotr Niewiedział
- dr Joanna Zathey Wójcińska
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Osoby, które zdecydują się na akompaniatora konkursowego zobowiązane są do przesłania na adres
mailowy festiwal@zsm.poznan.pl kopii nut dla pianisty w formacie pdf. Przysługuje próba z pianistą po
wcześniejszych ustaleniach.
Organizatorzy powiadamiają kandydata o zakwalifikowaniu do udziału w Konkursie w terminie do 15
marca 2017. Orientacyjne terminy występu ukażą się na stronie internetowej www.zsm.poznan.pl
Organizator poinformuje o terminie prób akustycznych.
Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani są zgłosić się w biurze Festiwalu najpóźniej na godzinę przed
planowanym występem.
W skład Jury wejdą powołani przez organizatora kierownicy sekcji instrumentów smyczkowych
i nauczyciele wiodących szkół muzycznych w Polsce.
Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne. Ilość laureatów ustala Jury. Wyniki zostaną ogłoszone na
koncercie laureatów.
Odbiór nagród i dyplomów osobisty, wyłącznie w dniu ogłoszenia wyników. W przeciwnym wypadku tytuł
laureata i nagroda nie zostaje przyznana.
Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplom uczestnictwa w Konkursie. Laureaci otrzymują dyplom laureata.
Przyznane zostaną nagrody dla najlepszych akompaniatorów.
W każdej kategorii zostaną wyłonieni laureaci, którzy zobligowani są do honorowego wystąpienia na
uroczystym koncercie finałowym (decyzję ostateczną podejmuje jury). Uczestnicy oraz akompaniatorzy
biorący udział w koncertach w czasie trwania Konkursu nie otrzymują honorariów.
Przesłanie zgłoszenia na Festiwal jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem
zgody udzielonej organizatorowi na przetwarzanie danych osobowych i do wykorzystania wizerunku
uczestników konkursu, fotografowania i rejestrowania występu w dostępnych technikach audiowizualnych
oraz do upublicznienia zgromadzonych materiałów na stronach internetowych, w prasie, radio i telewizji
w celach reportażowych i promocyjnych. Z tego tytułu nie przysługują uczestnikom konkursu, ich
rodzinom oraz prawnym opiekunom żadne roszczenia do wynagrodzenia. Osoby trzecie bez zgody
organizatora nie mają prawa dokonywać nagrań oraz fotografii i umieszczać ich na portalach
społecznościowych.

Kontakt:
Jan Romanowski - kierownik Sekcji Instrumentów Smyczkowych OSM II st. im. J. Kaliszewskiej w ZSM w Poznaniu
festiwal@zsm.poznan.pl
tel.: +48 601 842 637

Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu
ul. Głogowska 90; 60-262 Poznań
tel: 61 86 66 129, 61 86 65 654
festiwal@zsm.poznan.pl

www.zsm.poznan.pl
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