XII Prezentacje Pianistyczne Najmłodszych
" Zaczarowany Fortepian "
dla uczniów II i III klasy fortepianu cyklu sześcioletniego
oraz dla uczniów I i II klasy fortepianu cyklu czteroletniego
Szkół Muzycznych I stopnia Regionu Lubuskiego

Zielona Góra 2 kwietnia 2022r.
Regulamin
Organizator
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze
- Sekcja Pianistyczna
- "ARTE"- Stowarzyszenie Współpracy z PSM I i II st. w Zielonej Górze.
Cele i założenia programowe
- stworzenie możliwości publicznej prezentacji dla szerokiego grona
najmłodszych wykonawców
- zachęcanie uczniów do współzawodnictwa artystycznego
- kształtowanie wyobraźni muzycznej i wrażliwości na dźwięk u wykonawców i słuchaczy
- popularyzacja muzyki fortepianowej wśród dzieci
- promocja Szkoły w mieście i regionie
Organizacja
Przesłuchania uczestników „Zaczarowanego Fortepianu” odbędą się w auli PSM I i II st.
im. M. Karłowicza w Zielonej Górze w dniu 2 kwietnia 2022r.
Uczestnika konkursu zgłaszają
Dyrektorzy Szkół
poprzez formularz dostępny na stronie
www.psm.zgora.pl w zakładce „Konkursy” do dnia 14 marca 2022r.
Do karty zgłoszenia należy dołączyć podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego
OŚWIADCZENIE – do pobrania.
Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na własny koszt.
Wpisowe w wysokości 80 zł należy wpłacić na konto: 89 1090 1535 0000 0001 4162 0367.
Kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do zgłoszenia uczestnika w konkursie drogą elektroniczną –
skan.
Wpisowe nie podlega zwrotowi jeśli kandydat nie weźmie udziału w imprezie.
Organizatorzy prześlą planowany przebieg imprezy.

Wymagania Regulaminowe Konkursu
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas fortepianu II c6 i III c6 oraz I c4 i II c4.
Wiek uczestnika nie może przekraczać 12-tu lat. Decyduje rok urodzenia.
Uczestnicy podzieleni będą na dwie grupy:
grupa I - klasa II c.6 i klasa I c.4
grupa II - klasa III c.6 i klasa II c.4.
Kandydaci poszczególnych grup występować będą w porządku alfabetycznym.
Uczestnicy zobowiązani zostają do wykonania całego programu z pamięci.
Uwaga!
Dopuszcza się możliwość udziału ucznia klasy I c.6 w części konkursowej
„ Zaczarowanego Fortepianu” pod warunkiem spełnienia wymagań regulaminowych.
Laureat Konkursu Nagrody Specjalnej, CZARODZIEJ FORTEPIANU nie może brać udziału
ponownie w tej samej grupie.

Program obowiązkowy dla każdej z grup.

Dwa utwory zróżnicowane pod względem charakteru i tempa.
Co najmniej jeden z nich o charakterze ilustracyjnym lub programowym.
Nagrody
Jury Prezentacji powołuje Dyrektor Szkoły.
Każdy uczestnik konkursu otrzymuje pamiątkowy dyplom uczestnictwa.
W grupie I i II Jury przyznaje po trzy tytuły " CZARODZIEJA FORTEPIANU ". Jury zastrzega sobie
prawo przyznania dodatkowych wyróżnień oraz nagród specjalnych. Decyzje Jury są ostateczne i
niepodważalne.

PIANISTYCZNE DEBIUTY

Zielona Góra 2 kwietnia 2022r.

Koncert w wykonaniu uczniów klas pierwszych fortepianu cyklu sześcioletniego Szkół
Muzycznych I stopnia Regionu Lubuskiego wzbogacający XII Prezentacje Pianistyczne Najmłodszych
„Zaczarowany Fortepian”.
Uczestnik koncertu wykonuje z pamięci jeden utwór z działu utworów dowolnych.
Uwaga!
Warunkiem koniecznym udziału w koncercie jest wprowadzenie do swojego stroju, wyglądu
elementów podkreślających charakter bądź tytuł wykonywanego utworu.
Uczestnika koncertu zgłaszają
Dyrektorzy Szkół poprzez formularz
www.psm.zgora.pl w zakładce „Konkursy” do dnia 14 marca 2022r.

dostępny na stronie

Uczestnicy koncertu przyjeżdżają na własny koszt.
Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości wykonawców w koncercie Pianistyczne
Debiuty, decyduje kolejność zgłoszeń.

