REGULAMIN
VIII ZACHODNIOPOMORSKIEGO KONKURSU PERKUSYJNEGO
W SZCZECINIE
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH I STOPNIA
1. Konkurs odbędzie się w dniach 21 –23 marca 2016 r. w auli
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie.
2. Organizatorem konkursu jest
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Tadeusza Szeligowskiego
Al. Wojska Polskiego 115 70-483 Szczecin
tel/fax: 091 423-26-55 www.psm.szczecin.pl
3. Konkurs o zasięgu ogólnopolskim.
4. W konkursie mogą wziąć udział wyróżniający się uczniowie Państwowych Szkół
Muzycznych I stopnia.
5. Opiekę merytoryczną nad konkursem sprawuje Towarzystwo Sztuki Perkusyjnej.
6. Uczestników konkursu oceniać będzie Jury wybrane przez organizatora.
Decyzje Jury są nieodwołalne.
7. Prezentacje będą oceniane w skali 1 do 25 pkt.
8. Konkurs dla PSM I stopnia przeprowadzony będzie w trzech grupach wiekowych:
- GRUPA PIERWSZA
- klasa I
cykl sześcioletni
- GRUPA DRUGA
- klasa II-IV cykl sześcioletni
- klasa I-II
cykl czteroletni
- GRUPA TRZECIA
- klasa V-VI cykl sześcioletni
- klasa III–IV cykl czteroletni
9. Program konkursu:
GRUPA PIERWSZA
1 werbel:
Siegfried Fink – Ćwiczenie 40 /Studien für kleine Trommel – Heft 1//
2 dzwonki: Vietorisz Codex - „ Jumping dance ” /z akompaniamentem fortepianu/
GRUPA DRUGA
1 werbel:
William J. Schinstine – A Mess’o Diddles /Drum Tunes – volume two/
2 werbel:
Heinrich Knauer – ćwiczenie 16 /str.14/ /Praktische Schule für Trommel/
3 ksylofon: Morris Goldenberg – etiuda 1 /Modern School for Xylophone, Marimba,
Vibraphone/
4 utwór na dowolny instrument melodyczny z akompaniamentem fortepianu
wykonany z pamięci. Czas trwania do 5 minut.
GRUPA TRZECIA
1 werbel:
Matt Savage – High Five /Savage Rudimental Workshop/
2 werbel:
Heinrich Knauer – Bolero für Trommel /Praktische Schule für Trommel/
3 wibrafon: Etiuda lub utwór dowolny – solo wykonany z pamięci
marimba: Etiuda lub utwór dowolny – solo wykonany z pamięci
wibrafon lub marimba - do wyboru
4 kotły:
Etiuda lub utwór dowolny – solo
5 utwór na dowolny instrument melodyczny z akompaniamentem fortepianu
wykonany z pamięci. Czas trwania do 5 minut.
/ łączny, nieprzekraczalny czas prezentacji grupy trzeciej – 20 minut/

10. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa, a dla laureatów konkursu
przewidziano nagrody rzeczowe w formie instrumentów i akcesoriów perkusyjnych.
11. Szkoły delegujące zapewniają uczniom własnego akompaniatora.
12. Zgłoszenia uczestników wypełnione wg. załączonego wzoru ( podpisane i
opieczętowane) wraz z kserokopią dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 120 zł
należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2016 r
konto konkursowe: Bank PKO BP S.A. 93 1020 4795 0000 900202 786119
– z dopiskiem „Konkurs Perkusyjny”
W przypadku rezygnacji kandydata wpisowe nie podlega zwrotowi.
13. Uwaga: Niekompletne zgłoszenia nie będą kwalifikowane do konkursu.
14. Uczestnicy konkursu /grupa druga i trzecia/ zobowiązani są do dostarczenia
najpóźniej na godzinę przed planowanym występem czterech czytelnych kopii partytury
utworu dowolnego z akompaniamentem oraz solowych utworów dowolnych
przeznaczonych dla jury konkursu, co jest warunkiem prezentacji konkursowej.
15. Uczestnicy mogą decydować o kolejności wykonywanego programu.
16. Potwierdzenie uczestnictwa i harmonogram konkursu prześlemy po przyjęciu
i zakwalifikowaniu zgłoszenia najpóźniej do dnia 29 lutego 2016 r.
17. Szkoły delegujące uczestników same dokonują rezerwacji zakwaterowania i
pokrywają wszystkie koszty związane z przejazdem i pobytem w czasie konkursu.
18. Po zakończonym konkursie wyniki przesłuchań zostaną przesłane do szkół.
19. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w organizacji konkursu.
20. Szczegółowych informacji udziela koordynator konkursu:
Dariusz Jagiełło

Zapraszamy do Szczecina

tel. 609 508 728
djagiello@tlen.pl

VIII ZACHODNIOPOMORSKI KONKURS PERKUSYJNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH I STOPNIA
SZCZECIN 21 – 23 marca 2016r.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------KARTA ZGŁOSZENIA
1. Imię i nazwisko ucznia __________________________________________________
2. Klasa i cykl ___________________________________________________________
3. Szkoła /pełna nazwa/ ___________________________________________________
___________________________________________________
4. Imię i nazwisko nauczyciela ______________________________________________
5. Deklaruję wykonanie programu obowiązującego z grupy ________________________
6. Utwór dowolny z akompaniamentem _______________________________________
_____________________________________________________________________
/prosimy podać w pełnym brzmieniu nazwisko kompozytora i tytuł utworu oraz instrument/

7. Imię i nazwisko akompaniatora ____________________________________________
8. Dla Grupy Trzeciej:
marimba lub wibrafon /niepotrzebne skreślić/
____________________________________________________________________
/prosimy podać w pełnym brzmieniu nazwisko kompozytora i tytuł utworu/

Kotły
____________________________________________________________________
/prosimy podać w pełnym brzmieniu nazwisko kompozytora i tytuł utworu na kotły/

pieczątka szkoły

Dyrektor szkoły

Uwaga!
Kartę zgłoszenia należy powielić i czytelnie /litery drukowane/ wypełnić dla każdego uczestnika.

