III Ogólnopolski Konkurs dla Młodych Pianistów
im. Janiny Kraśko w Suwałkach
5-6 kwietnia 2019 r.

REGULAMIN
1. Organizatorem Konkursu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach.
Współorganizatorem Konkursu jest Gmina Suwałki.
2. Cele Konkursu:
- uczczenie pamięci wybitnej suwalskiej nauczycielki fortepianu, pani Janiny Kraśko,
- stworzenie formuły przyjaznej uczniom,
- konfrontacja umiejętności pianistycznych wśród rówieśników,
- wymiana doświadczeń metodycznych i repertuarowych,
- podnoszenie poziomu pedagogiki fortepianowej,
- promocja uczestników i wyłonienie wybitnie uzdolnionej młodzieży,
- możliwość prezentacji własnych kompozycji.
3. Przesłuchania konkursowe będą miały miejsce w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej
I i II stopnia w Suwałkach, ul. Noniewicza 83, na fortepianach Steinway i Yamaha.
4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia i będzie przeprowadzony
w trzech grupach:
Grupa I FORMA FESTIWALU
A - uczniowie klas II- III /cykl 6-letni/ oraz I- II / cykl 4-letni/ szkół I st.
B - uczniowie klas IV-VI /cykl 6-letni/ oraz III- IV /cykl 4-letni/ szkół I st.
Grupa II
A - uczniowie klas I - II szkół II stopnia
B - uczniowie klas III - IV szkół II stopnia
Grupa III
Uczniowie klas V - VI szkół II stopnia

Uczestnicy każdej grupy mają dodatkowo możliwość wykonania własnej kompozycji.
Czas trwania kompozycji: 2-5 min.
Prosimy o zapis ręczny lub wydrukowany własnej kompozycji do przedstawienia jurorom.
5. Wszyscy uczestnicy otrzymają Dyplomy Uczestnictwa. Organizatorzy przewidują przyznanie
nagród, wyróżnień i dyplomów dla najlepszych uczestników.
Przewidziane są nagrody pozaregulaminowe za kompozycje własne.
7. Konkurs ma przebieg jednoetapowy.
Uczestnicy wystąpią w kolejności alfabetycznej od litery wylosowanej przez Organizatorów.
8. Przesłuchania konkursowe odbędą się w formie występu publicznego.
9. Skład Jury Konkursu zostanie powołany przez Organizatorów.
10. W Konkursie nie biorą udziału uczniowie jurorów.
11. Każda szkoła może zgłosić do udziału nie więcej niż 4 uczniów w każdej grupie.
Zastrzeżenie to nie dotyczy Organizatorów.
12. Czas trwania prezentacji prosimy umieścić na karcie zgłoszenia uczestnika.
13. Plan Konkursu zostanie ogłoszony najpóźniej na 10 dni przed jego rozpoczęciem.
14. W przypadku dużej ilości zgłoszeń o przyjęciu decyduje kolejność ich nadsyłania.
15. Zgłoszenia uczestników /wypełnione pismem drukowanym lub komputerowo/ wraz
z potwierdzeniem wpłaty wpisowego należy nadsyłać do 18 marca 2019 r. na adres Szkoły:
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach
ul. Noniewicza 83,16-400 Suwałki
lub elektronicznie na adres: psmsuwalki@neostrada.pl
Koszty uczestnictwa:
Ustala się wpisowe w wysokości 120 zł.
Wpłaty należy dokonać na rachunek Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach
Nr konta: 69 1010 1049 0000 9713 9134 0000
z dopiskiem „Konkurs dla Młodych Pianistów” i nazwiskiem uczestnika.
W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie opłata nie podlega zwrotowi.

PROGRAM KONKURSU:
Grupa I FORMA FESTIWALU
A
Dwa kontrastujące charakterem utwory
B
Dowolny utwór z epoki baroku
Dwa kontrastujące charakterem utwory

Grupa II
A
1. Utwór z epoki baroku
2. Allegro sonatowe z sonaty klasycznej
3. Utwór wirtuozowski
4. Utwór dowolny
B
1. Utwór z epoki baroku
2. Allegro sonatowe lub Rondo z sonaty klasycznej
3. Etiuda lub utwór wirtuozowski
4. Utwór dowolny
Grupa III
1. J. S. Bach: Preludium i fuga z DWK lub dwa kontrastujące części suity lub Partity lub Toccata
2. Utwór klasyczny: Allegro sonatowe lub Wariacje
3. Etiuda F. Chopina
4. Utwór dowolny
W każdej grupie program można uzupełnić kompozycją własną o konkretnej formie i tytule.

ZAPRASZAMY !

