XVI SZKOLNY PIANISTYCZNY
KONKURS BACHOWSKI
REGULAMIN
CELE IMPREZY:






Popularyzacja twórczości J. S. Bacha oraz poszerzenie znajomości literatury fortepianowej
Przedstawienie i zweryfikowanie osiągnięć uczniów
Wyłonienie i promowanie uczniów utalentowanych
Wymiana doświadczeń pedagogów klasy fortepianu
Podnoszenie poziomu dydaktyki pianistycznej

1. Organizatorem konkursu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Lubinie.
2. Konkurs odbędzie się w terminie 26.04.2021 – 10.05.2021r.
3. Prezentacje konkursowe przeprowadzone zostaną w dwóch kategoriach:
-Kategoria I – uczniowie klasy III – IV c/6 oraz klasy II c/4
-Kategoria II – uczniowie klasy V – VI c/6 oraz klasy III -IV c/4
4. Udział uczniów nie jest obowiązkowy, ale rekomendacją jest, aby uczniowie ubiegający się o ocenę
bardzo dobrą na zakończenie roku szkolnego, wzięli w nim udział.
5. W kategorii I dopuszcza się udział uczniów klasy II c/6 i I c/4 pod warunkiem przygotowania programu
zgodnego z wymogami.
6. Program konkursu dla obu kategorii:
- dowolnie wybrany utwór J. S. Bacha
- dowolnie wybrany utwór o charakterze wirtuozowskim (dopuszcza się wykonanie etiudy) – preferowana
technika palcowa.
7. Program należy wykonać z pamięci, bez powtórzeń.
8. Zmagania konkursowe oceniać będzie Jury – nauczyciele fortepianu PSM I st. w Lubinie.
9. Jury spośród wszystkich uczestników wyłoni grupę laureatów.
10. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
11. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa.
12. W każdej kategorii laureaci otrzymają dyplom laureata oraz drobny upominek.
13. Jury może przyznać nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu J. S. Bacha.
14. Konkurs zostanie przeprowadzony za pomocą przesłanych nagrań na specjalnie do tego celu utworzony
adres na Skype, który zostanie udostępniony w kwietniu 2021.
15. Nagrania powinny być przesłane w następującej formie:
- powinna być widoczna cała postać uczestnika z widoczną klawiaturą instrumentu
- program wykonany w całości – nie złożony z dwóch nagrań
-nagranie powinno być podpisane - imię i nazwisko, klasa, program
16. Nagrania można przesyłać najpóźniej do dnia 26.04.2021. Nagrania będą udostępnione dla chętnych
pod linkiem konkursu do dnia 9.05.2021r.
17. Ogłoszenie wyników odbędzie się dnia 10.05.2021 – o ile będzie to możliwe – na żywo w szkole. Jeśli
nie, to wyniki zostaną udostępnione pod linkiem konkursu. Dyplomy oraz nagrody będzie można odebrać
w sekretariacie szkoły.
18. Wszelkie pytania należy kierować poprzez dziennik elektroniczny do p. Doroty SłowikowskiejJuszczak , która jest koordynatorem konkursu.

