II Konfrontacje Młodych Saksofonistów
10.11.2017r.
REGULAMIN

II Małopolski Festiwal Saksofonowy

1. Organizatorzy:
- Szkoła Muzyczna I stopnia im. ks. prof. J.Tischnera w Domosławicach
- Szkoła Muzyczna I stopnia im. O.Kolberga w Czasławiu
- Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna.
Przesłuchania odbędą się w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna
Adres: 33-314 Łososina Dolna, Łososina Dolna 300

2.











Cele konkursu:
promowanie umiejętności artystycznych uczniów klas saksofonu szkół muzycznych,
popularyzacja muzyki saksofonowej,
nawiązanie współpracy między instytucjami kultury,
wymiana doświadczeń pomiędzy uczniami i pedagogami,
pobudzanie wyobraźni oraz rozbudzanie świadomości wykonawczej uczniów,
kształtowanie świadomych i wrażliwych wykonawców oraz odbiorców sztuki,
wymiana doświadczeń pomiędzy rodzicami uczniów kształcących się w różnych szkołach,
doskonalenie poziomu warsztatu wykonawczego oraz pedagogicznego,
podnoszenie jakości pracy w szkołach,
zdobywanie doświadczenia estradowego przez uczniów szkół muzycznych.

3. Forma konkursu:
 Konkurs jest formą kwalifikacji do udziału w Warsztatach prowadzonych przez
wybitnych saksofonistów i pedagogów, które odbędą się w ramach II Małopolskiego
Festiwalu Saksofonowego,
 Konkurs odbędzie się 10 listopada 2017 roku w Centrum Kultury i Promocji Gminy
Łososina Dolna. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają
możliwość rozpoczęcia przesłuchań w dniu 9 listopada 2017r.
Adres: 33-314 Łososina Dolna, Łososina Dolna 300
 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas saksofonu szkół muzycznych I i II
stopnia,
 przesłuchania Konkursu mają charakter otwarty,
 przesłuchania odbędą się na zasadach konkursu jednoetapowego,

Uczestnicy zostaną przesłuchani w czterech kategoriach:
 kategoria 0*
uczniowie urodzeni w 2009 roku i młodsi oraz uczniowie rozpoczynający naukę
gry na saksofonie we wrześniu 2017r.

kategoria I
klasy I-III cyklu sześcioletniego oraz klasy I-II cyklu czteroletniego szkół
muzycznych I stopnia,
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kategoria II
klasy IV-VI cyklu sześcioletniego oraz III-IV klasy cyklu czteroletniego szkół
muzycznych I stopnia,

kategoria III
szkoły muzyczne II stopnia
*kategoria 0 - skierowana jest do najmłodszych uczestników konkursu oraz do uczniów rozpoczynających w bieżącym
roku szkolnym naukę gry na saksofonie. Jako nagrody w tej kategorii nie przewiduje się lekcji indywidualnych w
warsztatach, chyba że Komisja zdecyduje inaczej.

4. Oceny i kryteria oceniania:
 Jury będzie oceniać wykonanie utworów pod względem technicznym oraz
artystycznym,
 występy uczestników oceniane będą w skali 1 – 25 punktów,
 obrady Jury są tajne, a decyzje ostateczne i niepodważalne,
 Komisja ma prawo przyznać nagrody specjalne uczestnikom według
własnego uznania,
 uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie członków Jury, ale nie będą
przez Nich oceniani,
 w każdej kategorii zostaną przyznane miejsca od 1-3 oraz wyróżnienia.
Organizator nie przewiduje sytuacji, w której jakiekolwiek miejsce nie
zostanie przyznane.

5. Wymagania repertuarowe:
 kategoria 0:
dowolny program (solo lub z towarzyszeniem fortepianu) nie przekraczający 2 minut

kategoria I:
dowolny program (solo lub z towarzyszeniem fortepianu) nie przekraczający 4 minut

kategoria II:
dowolny program (solo lub z towarzyszeniem fortepianu) nie przekraczający 6 minut

kategoria III:
dowolny program (solo lub z towarzyszeniem fortepianu) nie przekraczający 8 minut

Program może być wykonany z nut
Organizator nie zapewnia akompaniatora.
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6. Zgłoszenia:
–

komplet dokumentów zawierający zgłoszenie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych
osobowych oraz potwierdzeniem wpłaty wpisowego należy przesłać w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 31.10.2017r. na adres mailowy:
kontakt@malopolskifestiwalsaksofonowy.pl

–

wpisowe w wysokości 100 zł należy wpłacić do dnia 31.10.2017 r. na podany numer konta:

Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej I stopnia im. ks. prof. J.Tischnera w Domosławicach
74 8589 0006 0041 0000 1661 0004
w tytule wpisując: FESTIWAL SAKSOFONOWY oraz imię i nazwisko uczestnika
W przypadku rezygnacji uczestnika wpisowe nie podlega zwrotowi.
ZGŁOSZENIA NIEKOMPLETNE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE
–

koszty przejazdu, noclegu i wyżywienia pokrywają szkoły delegujące lub sami uczestnicy.

7. Pozostałe informacje:
 lista laureatów oraz uczestników nagrodzonych lekcjami na warsztatach zostanie
opublikowana na stronie internetowej Festiwalu po zakończeniu przesłuchań
konkursowych w dniu 10 listopada 2017r.,
 laureaci pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach mają obowiązek wystąpić
na Koncercie Finałowym II Małopolskiego Festiwalu Saksofonowego, który
odbędzie się 19 listopada 2017r. w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina
Dolna,
 wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa,
 wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu odbędzie się podczas Koncertu
Finałowego II Małopolskiego Festiwalu Saksofonowego. Nagrody i dyplomy nie
będą rozsyłane drogą pocztową.
 Organizator zastrzega sobie możliwość nieodpłatnej rejestracji, opublikowania lub
wydania materiału z przesłuchań oraz koncertu laureatów,
 zgłaszając się, uczestnicy Konkursu i ich rodzice/prawni opiekunowie, wyrażają
zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika dla celów
Konkursu i promocji oraz publikowanie wizerunku uczestnika,
 przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Dodatkowych informacji udziela:
Katarzyna Majchrzak tel: 502-635-792
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