VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS SONAT
dla uczniów klasy skrzypiec i altówki szkół muzycznych I stopnia

07 - 08.04.2018 r.
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
im. prof. Marka Jasińskiego
70-351 Szczecin,ul. Bolesława Śmiałego 42/43
tel.91 48-44-324 fax 91 48-47-917
osmis@miasto.szczecin.pl
Cele konkursu
- popularyzacja muzyki barokowej wśród uczniów szkół muzycznych I st
- zachęcanie uczniów do doskonalenia swoich umiejętności
poprzez współzawodnictwo
-połączenie konkursu z wymianą doświadczeń pedagogicznych

Regulamin konkursu :
1. Konkurs odbędzie się 7-8 kwietnia 2018 r. w sali kameralnej Ogólnokształcącej
Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie.
W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia
czasu trwania przesłuchań do jednego dnia.
2. Organizatorem Konkursu dla uczniów szkół muzycznych I stopnia jest
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie.
3. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
4. Odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych:

grupa I

- uczniowie klasy IV cyklu sześcioletniego
uczniowie klasy II cyklu czteroletniego
grupa II - uczniowie klasy V cyklu sześcioletniego
uczniowie klasy III cyklu czteroletniego
grupa III - uczniowie klasy VI cyklu sześcioletniego
uczniowie klasy VII cyklu sześcioletniego
uczniowie klasy IV cyklu czteroletniego
5. Program konkursu uczniów klasy skrzypiec:

grupa I
1. dwie części sonaty obowiązkowej ( do wyboru):
A. Corelli – Sonata e-moll cz. I i II
A. Corelli - Sonata A- dur cz. I i II
2. utwór dowolny.

grupa II
1. dwie części sonaty obowiązkowej ( do wyboru) :
G. F. Haendel – Sonata E -dur cz. I i II
G. F. Haendel - Sonata F-dur cz. I i II
2.utwór dowolny

grupa III klasy VI cyklu sześcioletniego i IV cyklu czteroletniego
1. dwie części sonaty obowiązkowej ( do wyboru) :
P. Locatelli - Sonata g-moll cz. I i II
G. Tartini - Sonata g-moll cz. III i IV
2. utwór dowolny
klasy VII cyklu sześcioletniego i IV cyklu czteroletniego
1. dwie części sonaty obowiązkowej ( do wyboru) :
G. F. Haendel Sonata D-dur cz. I i II
J.J. Mondonville - Sonata F -dur cz. I i II
2. utwór dowolny
6.Program konkursu dla uczniów klasy altówki:

grupa I
1. dwie części sonaty obowiązkowej ( do wyboru):
J. Ch. Pepusch – Sonata d-moll cz. I i II
R. Valentine - IX Sonata a- moll cz. I i II
2. utwór dowolny.

grupa II
1. dwie części sonaty obowiązkowej ( do wyboru) :
G. F. Telemann – Sonata – e-moll cz. I i II
R. Valentine - IX Sonata a- moll cz. I i II
2. utwór dowolny

grupa III klasy VI cyklu sześcioletniego i IV cyklu czteroletniego
1. dwie części sonaty obowiązkowej ( do wyboru)
A. Vivaldii - Sonata g-moll cz. I i II
H. Eccles - Sonata g-moll cz. I i II
2. utwór dowolny
klasy VII cyklu sześcioletniego i IV cyklu czteroletniego
1. dwie części sonaty obowiązkowej ( do wyboru)
B. Marcello – Sonata e-moll cz. I i II
G. B. Martini – Sonata a- moll cz. I i II
2. utwór dowolny

7. Program należy wykonać z pamięci.
8. Uczestnicy konkursu występują z własnym akompaniatorem.
9. Do konkursu nie może zostać zgłoszony uczeń przygotowany przez członka Jury.
10. Wykonany program oceniony zostanie w skali 1do 25 punktów przez
Jurorów powołanych przez Centrum Edukacji Artystycznej.
11. Jury ma prawo do dowolnego podziału nagród. Decyzje Jury są ostateczne.
12. Jury ma prawo przyznać dodatkową nagrodę dla najlepszego pianisty -akompaniatora.
13. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.
14. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa.
15. Laureaci konkursu otrzymują dyplomy i nagrody.
16. Konkurs zakończy się koncertem laureatów.
17. Laureaci zobowiązani są do udziału w koncercie laureatów.
18.Szczegółowy harmonogram przesłuchań konkursowych i prób zostanie przesłany do
zainteresowanych szkół po zamknięciu listy uczestników.
19. Zgłoszenia należy nadsyłać na na kartach zgłoszenia do 10 lutego 2018 r. na adres:
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. Marka Jasińskiego
70-351 Szczecin ul. Bolesława Śmiałego 42/43 z dopiskiem
IV Ogólnopolski Konkurs Sonat dla uczniów klasy skrzypiec i altówki
Tel. 91 -484 43 24 fax 91-484 79 17 internet:osmis@ um.szczecin.pl
20.Wpisowe wynosi 100 zł od każdego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto
RADA RODZICÓW przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia im. Marka
Jasińskiego w Szczecinie ,ul. B. Śmiałego 42/43
nr konta: Nordea Bank Polska S. A. o/Szczecin 161440 1143 0000 0000 1225 0371
21. Zgłoszenie uczestnika bez dowodu wpłaty nie będzie brane pod uwagę.
22. W przypadku rezygnacji ucznia z udziału w konkursie wpisowe nie podlega zwrotowi.
23. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom zakwaterowania i wyżywienia.
24. Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły OSM I st. w Szczecinie
pod nr 91- 48-44-324 oraz organizator pani Anna Mikosz tel. kom. 502568115

VII Ogólnopolski Konkurs Sonat dla uczniów klasy skrzypiec i altówki
dla uczniów szkół muzycznych I st.
7-8 kwietnia 2018 r
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. prof. Marka Jasińskiego
70-351 Szczecin ul. Bolesława Śmiałego 42/43
KARTA ZGŁOSZENIA
Imię i nazwisko uczestnika: .............................................................................................
Instrument …....................................................................................................................
Klasa i grupa:....................................................................................................................
Imię i nazwisko nauczyciela :.............................................................................................
Imię i nazwisko akompaniatora: ….... ...............................................................................
Nazwa i adres szkoły delegującej ucznia …. ..................................................................
…...........................................................................................................................................
Program : Imię i nazwisko kompozytora oraz tytuł utworu:
1. ........................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................
Czas trwania:
…...........................................................................................................................................

…........................................
data

….......................................................................
pieczątka i podpis dyrektora szkoły

