III Ogólnopolski Konkurs Muzyki Kameralnej
dla uczniów
Szkół Muzycznych I stopnia
„ Brodnica Ensemble”

Cele Konkursu
• popularyzacja muzyki kameralnej
• popularyzacja utworów Fryderyka Chopina
• zachęcenie nauczycieli do tworzenia ciekawych instrumentacji i aranżacji utworów
Fryderyka Chopina na zespoły kameralne
• rozbudzenie w uczniach zamiłowania do wspólnego muzykowania w zespołach
kameralnych
• wymiana doświadczeń pedagogicznych

Wymagania programowe:
Zespół kameralny zobowiązany jest do wykonania dwóch utworów o odmiennym
charakterze w dowolnym stylu i z dowolnej epoki.
Nawiązując do konwencji I konkursu proponujemy, aby jednym z tych utworów była
kompozycja Fryderyka Chopina. Organizator przewiduje nagrodę specjalną
„ Chopin Ensemble ” dla aranżacji lub instrumentacji utworu Fryderyka Chopina.

Regulamin Konkursu:
1. Organizatorem Konkursu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Fryderyka Chopina w
Brodnicy a współorganizatorem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.
2. W Konkursie „Brodnica Ensemble” mogą brać udział uczniowie Szkół Muzycznych I stopnia,
tworzący zespoły kameralne od trio do oktetu, w dowolnych składach instrumentalnych.
3. Przesłuchania odbywać się będą 26 kwietnia 2012 r. w sali koncertowej Państwowej Szkoły
Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina w Brodnicy.
4. Przesłuchania Konkursowe są jednoetapowe i otwarte dla publiczności.
5. Uczestnicy Konkursu będą występować w kolejności ustalonej przez Organizatora i podanej
do wiadomości na stronie internetowej szkoły, na dwa tygodnie przed Konkursem.
6. Każdy zespół będzie miał możliwość przygotować się do występu w salach przydzielonych
przez Organizatora.
7. Jury powołuje Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej
8. Decyzje Jury będą ostateczne i nieodwołalne.
9. Jury Konkursu ma prawo przyznać Grand Prix dla indywidualności Konkursu.
10. Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
11. Laureaci I Konkursu „ Brodnica Ensemble” mogą brać udział w kolejnych edycjach
Konkursu.

Warunki zgłaszania zespołów:
1. Zespoły do Konkursu zgłaszają Dyrekcje szkół.
2. Karty Zgłoszeniowe zespołu należy wypełnić pismem drukowanym lub
komputerowo i nadesłać pocztą na adres szkoły:

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Fryderyka Chopina
87-300 Brodnica ul. Wyspiańskiego 11

lub na adres e-mail: psmbrodnica@wp.pl do dnia 23. 03. 2012 r.

3. Na Karcie Zgłoszeniowej zespołu musi być podany czas trwania każdego
utworu, a w przypadku kompozycji Fryderyka Chopina musi być podany zapis
czy jest to instrumentacja czy aranżacja utworu oraz nazwisko jej autora.
4. Przesłanie Karty Zgłoszeniowej oznacza akceptację warunków Konkursu.
Wpisowe w wysokości 30 zł. od osoby, należy wpłacić przelewem na konto
Rady Rodziców z dopiskiem „Konkurs”

Bank Spółdzielczy Brodnica
Nr konta 17 9484 1150 0000 1270 2000 0001
Rada Rodziców przy PSM I st. w Brodnicy
87-300 Brodnica ul. Wyspiańskiego 11
5. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
6. Zespoły zostaną poinformowane pocztą elektroniczną i drogą pisemną
o godzinie rozpoczęcia Konkursu, możliwości zrealizowania próby oraz
kolejności występu.
7. Zespoły wraz z opiekunami pokrywają we własnym zakresie koszty
przejazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia.
8. Podczas trwania przesłuchań będzie udostępnione bezpłatne wyżywienie
( napoje, kanapki, ciasto ).
9. Po nadesłaniu zgłoszenia zostanie rozesłana do szkół informacja o
możliwości rezerwacji noclegów.
10. Organizator zastrzega sobie możliwość sporządzania dokumentacji foto/
audio/video, bez jakiejkolwiek odpłatności dla uczestników Konkursu.
11. Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Ewa Wieczorkowska – dyrektor szkoły

tel. 509 395 421

Ilona Jakubowska – kierownik artystyczny Konkursu tel. 606 850 969
Sekretariat PSM I st.

56/4986066

