Szkolny Turniej Skrzypcowy
„Wojciech Kilar kontra muzyka klasyczna”
Dla uczniów skrzypiec i altówki PSM I st.
w Szczecinie
26 stycznia 2016 r. aula PSM I st. w Szczecinie
Regulamin
1.

Turniej odbędzie się 26 stycznia 2016 r. w auli PSM I st. al.
Wojska Polskiego 115 w Szczecinie.

2.

Koordynatorem turnieju jest Agnieszka Iżykowska we
współpracy z nauczycielami skrzypiec i altówki PSM I st. w
Szczecinie.

3.

Do turnieju mogą przystąpić uczniowie klas od I do V cyklu
sześcioletniego i uczniowie klas od I do III cyklu czteroletniego
grający na skrzypcach i altówce w PSM I st. w Szczecinie.

4.

Turniej będzie oceniany w pięciu grupach:
- Grupa I: klasa I cyklu sześcioletniego i czteroletniego
- Grupa II: klasa II cyklu sześcioletniego i czteroletniego
- Grupa III: klasa III cyklu sześcioletniego
- Grupa IV: klasa IV cyklu sześcioletniego i III klasa cyklu
czteroletniego
- Grupa V: klasa V cyklu sześcioletniego.

5.

Uczniowie cyklu czteroletniego mogą występować w turnieju z
klasą wyżej w zależności od zaawansowania pod względem
programowym. Koordynator turnieju pozostawia decyzję
nauczycielowi prowadzącemu.

6.

Koordynator turnieju dopuszcza udział w turnieju uczniów z
Prywatnej Szkoły Muzycznej L. Piwoniego. Warunkiem
przystąpienia do turnieju jest wpisowe w wysokości 30 zł na

konto 9310 2047950000900202786119 PSM I st. w Szczecinie z
dopiskiem „Turniej skrzypcowy” lub do kasy szkoły PSM I st. w
Szczecinie.
W przypadku nie przystąpienia ucznia spoza szkoły do turnieju
wpisowe nie podlega zwrotowi.
7.

8.

9.

Program turnieju:
Do wyboru jest jeden utwór z akompaniamentem.
- Grupa I: D. Obijalska „Kajtuś na kucuku” lub W.A. Mozart
„Piosenka francuska”
- Grupa II: W. Kilar Temat z filmu „Pianista” lub D. Obijalska
„Rozkoszne kokoszki”
- Grupa III: Kilar Temat z filmu „Bilans kwartalny” lub J. S. Bach
„Marsz”
- Grupa IV: W. Kilar Walc z filmu „Ziemia Obiecana” lub N. Lewi
„Tarantella”
- Grupa V: W. Kilar Polonez z filmu „Pan Tadeusz” lub
M.Popławski „Polonez”.
W skład jury turnieju wejdą: Anna Strycharczyk –
przewodnicząca, Agnieszka Iżykowska, Monika Kościelecka,
Dorota Jasińska.
Wykonywane utwory będą oceniane w skali od 1 do 25
punktów.

10. Jury ma prawo do dowolnego przydziału nagród. Decyzje jury są
ostateczne.
11. Zgłoszenia uczniów do turnieju przyjmuje koordynator turnieju
do dnia 18 grudnia 2015 r. Zgłoszenia uczniów po terminie nie
będą brane pod uwagę.

