Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.
im. I. J. Paderewskiego w Stalowej Woli

ogłasza

VI Konkurs
Kompozytorski
dla dzieci i młodzieży

Regulamin konkursu:
1. Przedmiotem konkursu jest jednoczęściowy utwór muzyczny, przeznaczony do wykonania przez dzieci, lub młodzież, a więc zapis
nutowy nie powinien stawiać wykonawcom zbyt wygórowanych trudności. Obsada wykonawcza dowolna, od 1 do 16 osób, może
wykorzystać takie instrumenty, jak: fortepian, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, gitara, flet poprzeczny, klarnet, saksofon, trąbka,
akordeon, głos wokalny, instrumenty perkusyjne (werbel, ksylofon, wibrafon, dzwonki, talerze, tom-tomy, trójkąt, marakasy, bongosy,
conga itp.). Czas trwania utworu nie powinien przekraczać 5 minut. Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną kompozycję.
2. Utwór konkursowy nie może być wcześniej nagrodzony ani wydany.
3. Kompozycje należy dostarczyć w postaci starannego zapisu nutowego opatrzonego godłem i zaznaczoną grupą wiekową. Należy
dołączyć zaklejoną kopertę podpisaną tym samym godłem. W kopercie należy podać imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania,
numer telefonu, nazwę szkoły i klasę, adres e-mail, rok urodzenia oraz kopię dowodu opłaty konkursowej w wysokości 30 zł na konto
Rady Rodziców PSM I i II st. w Stalowej Woli nr: 41 9430 0006 0034 2168 2000 0001 BANK SPÓŁDZIELCZY O/STALOWA WOLA
4. W miarę możliwości prosimy też przesłać kompozycję w formie nagrania audio.
5. Prace należy składać w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st., ul. Narutowicza 11,
37-450 Stalowa Wola, do dnia 15 lipca 2012 r. z dopiskiem na kopercie „Konkurs kompozytorski”
6. Jury oceniać będzie kompozycje w czterech kategoriach wiekowych:
•
•
•
•

grupa 1 – rok urodzenia 2002 – 2004
grupa 2 – rok urodzenia 1999 – 2001
grupa 3 – rok urodzenia 1996 – 1998
grupa 4 – rok urodzenia 1993 – 1995

7. Ogłoszenie wyników konkursu połączone z rozdaniem nagród, prezentacją nagrodzonych kompozycji i warsztatami kompozytorskimi odbędzie się w listopadzie 2012 r. w sali koncertowej PSM I i II st. w Stalowej Woli. Dokładniejsze informacje ukażą się odpowiednio
wcześniej na naszej stronie internetowej www.psm.stalowawola.pl
Nagrodzone utwory oraz notatki o młodych kompozytorach ukażą się w specjalnej publikacji.
Dodatkowych informacji udziela koordynator konkursu: Janina Wań, tel. 15 842 11 31, kom. 501 299 587, e- mail: ninawa@gazeta.pl

