Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 1 im. O. Kolberga w Warszawie
ul. Świętojerska 24, 00-202 Warszawa

II Ogólnopolski Konkurs Fortepianowy „CANTABILE” – Online
Regulamin
1. Organizatorem konkursu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 1 im. Oskara
Kolberga w Warszawie, ul. Świętojerska 24, 00-202 Warszawa przy współudziale
Rady Rodziców przy PSM I st. nr 1 im. O. Kolberga w Warszawie. Partnerami
konkursu jest Fundacja Cultura Animi oraz Fundacja Kultura i Historia.
2. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz nowymi wytycznymi,
II Ogólnopolski Konkurs Fortepianowy Cantabile odbędzie się wyłącznie w trybie
online.
3. Celem konkursu jest:
•

rozwijanie umiejętności gry cantabile w utworach kantylenowych,
obowiązkowych na Przesłuchaniach CEA szkół muzycznych I stopnia,

•

popularyzacja muzyki fortepianowej XX i XXI w., w tym utworów polskich
kompozytorów,

•

prezentacja umiejętności oraz promocja uzdolnionych młodych artystów
szkół muzycznych I st.,

4. Konkurs jest jednoetapowy i przeznaczony wyłącznie dla uczniów szkół
muzycznych I stopnia.
5. Konkurs podzielony jest na następujące grupy:
Grupa I – klasy I i II C6 oraz klasa I C4;
Grupa II – klasy III i IV C6 oraz klasa II C4;
Grupa III – klasy V i VI C6 oraz klasy III i IV C4.
6. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do wykonania następującego programu
z pamięci :
•

dwóch utworów o charakterze kantylenowym, w tym obowiązkowo jednego
skomponowanego po 1945 r.

•

etiudy lub utworu o charakterze wirtuozowskim.

7. Czas trwania programu w Grupie I i II nie może przekroczyć 10 minut, a w Grupie
III 12 minut.
8. Materiał audio-video, w postaci pliku MP4 lub AVI, należy zamieścić na platformie
YouTube

(profil

niepubliczny).

Nie

ma

wymogu

dokonania

nagrań

w profesjonalnych studyjnych warunkach – repertuar może zostać nagrany w domu
na swoim instrumencie, dostępnym sprzętem. Nagranie audio-wideo powinno

przedstawiać

całą

sylwetkę

osoby

wykonującej

program

z

odległości

umożliwiającej identyfikację uczestnika. Nagranie nie może być poddane edycji tzn.
należy dokonać rejestracji wykonania utworu muzycznego wyłącznie z jednej
kamery bez dodatkowych cięć w trakcie trwania utworu. Dozwolone jest nagranie
poszczególnych utworów osobno a następnie zestawienie ich jako jeden film.
9. W opisie filmu na YouTube należy wpisać: II Ogólnopolski Konkurs Fortepianowy
Cantabile, imię i nazwisko uczestnika, grupa oraz program w kolejności
wykonywanej na nagraniu.
10. Występy uczestników konkursu będzie oceniać Jury powołane przez Dyrektora PSM
/ Organizatora. Decyzje Jury są ostateczne.
11. Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziane są dyplomy uczestnictwa.
Dyplomy i nagrody dla laureatów zostaną wysłane do macierzystych szkół.
12. Opłata za udział w konkursie wynosi 50 zł od każdego uczestnika.
13. Wpłat należy dokonać na konto Rady Rodziców przy PSM I st. nr 1:
PKO BP 34 1020 1013 0000 0002 0002 8969.
14. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.
15. Karty zgłoszeń, link do nagrań, zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz
dowód wpłaty należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres
cantabile@kolberg.edu.pl do 15 grudnia 2020r.
16. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Szkoły w dniu 19 grudnia 2020r.
w godzinach wieczornych. Nie przewiduje się Koncertu Laureatów.

Serdecznie zapraszamy! Agnieszka Wilczyńska, nauczyciel fortepianu w PSM I st. nr 1 ,
pomysłodawca i koordynator Konkursu, tel. 507076994

