X OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIANISTYCZNY
im. EMMY ALTBERG
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH I STOPNIA
ŁÓDŹ, 15-16 maja 2018
REGULAMIN KONKURSU
1. Konkursu jest organizowany przez Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi,
we współpracy ze Stowarzyszeniem Muzyków Polskich Pro Arte. Opiekę merytoryczną nad
konkursem sprawuje Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
2. Celem Konkursu jest konfrontacja osiągnięć artystycznych uczniów szkół muzycznych I stopnia,
wymiana doświadczeń pedagogów, popularyzacja dziecięcej literatury fortepianowej,
oraz wspomnienie postaci prof. Emmy Altberg, w roku jubileuszu 35 rocznicy śmierci.
3. Konkurs odbędzie się w dniach 15-16 maja 2018r. w sali kameralnej Akademii Muzycznej
im G. i K. Bacewiczów w Łodzi.
4. Konkurs przeprowadzony będzie w trzech grupach:
Grupa I

klasy I – II
6-letniego cyklu nauczania
klasa I
4-letniego cyklu nauczania
Grupa II
klasy III – IV
6-letniego cyklu nauczania
klasa II
4-letniego cyklu nauczania
Grupa III
klasy V – VI
6-letniego cyklu nauczania
klasy III – IV
4-letniego cyklu nauczania.
5. Dopuszcza się udział laureatów pierwszych nagród poprzednich edycji Konkursu pod warunkiem
ich uczestnictwa w grupie starszej.
6. Konkurs jest jednoetapowy dla każdej z grup.
7. Program do wykonania z pamięci, obowiązujący uczestnika konkursu:
Grupa I
- utwór epoki baroku
- utwór dowolny kompozytora XX lub XXI wieku
Grupa II
- utwór epoki baroku
- klasyczne rondo lub klasyczne wariacje
- utwór dowolny kompozytora XX lub XXI wieku
Grupa III
- sonata D. Scarlattiego lub D. Cimarosy, inwencja dwugłosowa, inwencja
trzygłosowa J.S. Bacha (do wyboru)
- klasyczne allegro sonatowe
- utwór dowolny kompozytora polskiego.
8. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie należy nadesłać do dnia 20 kwietnia 2018 r. Po tym terminie
zgłoszenia nie będą przyjmowane.
Kartę zgłoszenia należy wypełnić czytelnie i przesłać drogą elektroniczną na adres:
szkola@muzyczna.lodz.pl, lub faxem: /42/ 611-01-72. Do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie
wpłaty wpisowego.
Organizatorzy ustalają wpisowe w wysokości 80 PLN,
BANK PKO BP I oddział w Łodzi 71 1020 3352 0000 1102 0009 9929
tytułem: ALTBERG X KONKURS
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9. Uczestnicy konkursu znajdą informacje o dokładnym terminie próby i przesłuchania na stronie
internetowej szkoły http://www.muzyczna.lodz.pl
10. Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w kolejności alfabetycznej począwszy
od wylosowanej przez organizatorów litery.
11. Prezentacje uczestników oceni Jury w składzie:
prof. Cezary Sanecki – Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi
prof. Grzegorz Kurzyński – Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu
prof. Bronisława Kawalla – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
12. Przewiduje się przyznanie nagród w każdej grupie oraz nagrodę specjalną za wykonanie sonaty
D. Scarlattiego lub D. Cimarosy.
13. Decyzje Jury są ostateczne.
14. Wysłanie zgłoszenia równoznaczne jest z przyjęciem Regulaminu Konkursu.
15. Konkurs jest otwarty dla publiczności.
16. Koszty uczestnictwa w Konkursie (przejazd, wyżywienie, noclegi) uczestnicy pokrywają
we własnym zakresie.
17. Po przesłuchaniach konkursowych przewiduje się spotkanie pedagogów z Jurorami.
18. Laureaci Konkursu zobowiązani są do wzięcia udziału w koncercie laureatów, który odbędzie się
dnia 16 maja 2018r.w sali kameralnej Akademii Muzycznej w Łodzi.
19. Administratorem danych osobowych ujętych w karcie zgłoszenia jest Zespół Szkół Muzycznych
im. St. Moniuszki w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Rojnej 20.
20. Dane osobowe uczestników są przetwarzane w celu prawidłowego i zgodnego z prawem
przeprowadzenia Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Emmy Altberg dla uczniów szkół
muzycznych I stopnia - Łódź, 15-16 maja 2018.
21. Dane osobowe uczestników nie będą powierzane innym podmiotom, lecz dane uczestnika
w zakresie imienia i nazwiska wraz z wizerunkiem uczestnika mogą zostać upublicznione w internecie lub innych mediach elektronicznych.
22. Uczestnik, ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania.
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