REGULAMIN
IX OGÓLNOPOLSKIEGO
KONKURSU CZYTANIA NUT GŁOSEM
dla uczniów szkół muzycznych II stopnia
1. Konkurs organizowany jest przez Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie, pod patronatem Centrum Edukacji
Artystycznej.
2. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół muzycznych II stopnia.
3. Konkurs jest dwuetapowy.
4. Wymagania konkursu w pierwszym etapie czytanie a prima vista: a) głosu wokalnego pieśni z towarzyszeniem
akompaniamentu fortepianu;
b) melodii tonalnej (względnie wykraczającej
poza tonalność) z graniem głosu towarzyszącego;
c) melodii atonalnej;
d) jednego z głosów (w starych kluczach)
wylosowanego Chorału J.S.Bacha, z jednoczesnym towarzyszeniem nagranych, pozostałych trzech głosów;
realizacja a prima vista:
e) kilkutaktowego dwugłosu rytmicznego w dowolnej
wersji wykonawczej (np.: z zastosowaniem tataizacji,
stukania, klaskania, tupania, grania na fortepianie,
instrumentach perkusyjnych, bądź przedmiotach dźwiękowych itp.).
5. Wymagania konkursu w drugim etapie –
czytanie a prima vista: a) wybranego głosu z 3-głosowej partytury
orkiestrowej lub chóralnej (zapisanej in C na
trzech systemach w kluczach: wiolinowym
i basowym), z graniem dwóch głosów
towarzyszących;
b) melodii atonalnej z graniem głosu towarzyszącego;
c) głosu wokalnego pieśni (z literatury muzycznej
XIX i XX w.) z nagranym towarzyszeniem
fortepianu;
6. Każdy z uczestników losuje zestaw wymaganych ćwiczeń
(patrz p. 4 i 5).
7. W pierwszym etapie dopuszcza się pięciominutowe przygotowanie do wykonania
wszystkich zadań, bez kontaktu z instrumentem.
8. W drugim etapie wszystkie zadania wykonywane są bez wcześniejszego
przygotowania.

9. Wszystkie zadania (z wyjątkiem 4. e) należy wykonywać nazwami literowymi
dźwięków, lub solmizacją.
10. W każdym z wykonywanych zadań konkursowych dopuszcza się zamianę
większego interwału na jego przewrót nie więcej niż dwa razy.
11. Uczestników konkursu ocenia jury, powołane przez CEA.
12. Jury zastrzega sobie prawo skrócenia wykonywanego zadania w przypadku
przekroczenia – wyznaczonego uczestnikowi – limitu czasowego.
13. Decyzje jury są nieodwołalne.
14. Laureat pierwszej nagrody nie może uczestniczyć w konkursie w roku następnym.
15. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz przygotowujący ich nauczyciele otrzymają
dyplomy.
16. Laureatom konkursu zostaną wręczone dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
17. Konkurs odbędzie się w dniach: 22-24.11.2017 w ZPSM. im. M. Karłowicza
w Krakowie, os. Centrum E nr 2.
18. Lista osób przechodzących do II etapu zostanie ogłoszona po zakończeniu I etapu.
19. Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się podczas galowego
koncertu - 24.11.17 ok. godz. 14.30 (zależnie od ilości uczestników termin ten oraz
godzina mogą ulec zmianie).
20. Zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać do dnia 10.11.2017 r. na adres:
Centrum Edukacji Artystycznej Region Krakowski, 31-934 Kraków, os. Centrum E
bl. 2, tel./fax (0-12) 642-24-26, e-mail: cea_krakow@interia.pl
Wzór karty zgłoszeń dostępny jest na stronie http://info.zpsmuz.pl
Do karty zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty wpisowego.
21. Wpisowe w wysokości 55,- zł. od uczestnika należy przesłać na konto:
Rada Rodziców przy ZPSMuz. im. M. Karłowicza w Krakowie – PKO S.A.
Kraków, nr: 93 1240 4588 1111 0010 3880 8897 (do dnia 10.11.2017 r.),
z adnotacją: IX Ogólnopolski Konkurs Czytania Nut Głosem.
22. W razie rezygnacji uczestnika z udziału w konkursie, wpisowe nie
podlega zwrotowi
23. Koszty przejazdu, noclegu i wyżywienia pokrywają uczestnicy
konkursu we własnym zakresie.
24. Organizatorzy proponują następującą bazę noclegową:
1. Dom Turystyczny Czyżyny 31-586 Kraków, ul. Centralna 32,
tel. (0-12) 644-67-00, 644-98-24, fax (0-12) 6436566
www.czyzyny.pl
2. Hotel Felix 31-831 Kraków, os. Złota Jesień 15a,
tel. (0-12) 648-48-67, 649-13-31, fax (0-12) 6484867
www.puhit.com.pl
25. Rezerwacji noclegów uczestnicy konkursu dokonują we własnym zakresie.
26. Informacje na temat konkursu (regulamin, adresy proponowanych miejsc
noclegowych, lista uczestników i przebieg konkursu, wykaz laureatów) będą
umieszczane na stronie internetowej: http://info.zpsmuz.pl

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU
w IX Ogólnopolskim Konkursie Czytania Nut Głosem
dla uczniów szkół muzycznych II stopnia
Nazwisko i imię: .........................................................
Instrument główny: ………………………………….
Adres: ..........................................................................
Telefon: .......................................................................
Data urodzenia: ...........................................................
Nazwa i adres szkoły: ................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
Nazwisko i imię nauczyciela: ....................................
Telefon: .......................................................................
....................., dn. ..............................

Zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać do dnia 10.11.2017 r. na adres: Centrum Edukacji
Artystycznej Region Krakowski, 31-934 Kraków, os. Centrum E bl. 2, tel./fax (0-12) 642-24-26, e-mail:
cea_krakow@interia.pl
Wzór karty zgłoszeń dostępny jest na stronie http://info.zpsmuz.pl
Do karty zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty darowizny na rzecz Rady Rodziców ZPSMuz.
Darowiznę w wysokości 55,- zł. od uczestnika należy przesłać na konto:
Rada Rodziców przy ZPSMuz. im. M. Karłowicza w Krakowie – PKO S.A. Kraków, nr: 93 1240 4588
1111 0010 3880 8897 (do dnia 10.11.2017 r.), z dopiskiem: Darowizna na rzecz Rady Rodziców
ZPSMuz. im. M. Karłowicza w Krakowie - IX Ogólnopolski Konkurs Czytania Nut Głosem.

