REGULAMIN

XXVIII KONFRONTACJI MŁODYCH TALENTÓW

„ Limanowa - 2017 „

Limanowa – 20 maja 2017 r.

Regulamin
XXVIII KONFRONTACJI MŁODYCH TALENTÓW
Społecznych Ognisk Muzycznych działających przy
Sądeckim Towarzystwie Muzycznym w Nowym Sączu
§ 1
Konfrontacje odbędą się w kategoriach:
a/ wiekowej:
do lat 10 – ciu (ur. po 30.05.2007 r.)
od lat 11 – tu (ur. przed 30.05.2007 r.)
b/ instrumentów:
- keybordów
- pozostałych instrumentów.
§2
Każde Społeczne Ognisko Muzyczne, może reprezentowane 4 wykonawców .
W przypadku prowadzenia przez Ognisko filii, ilość wykonawców może zostać
zwiększona o 2 wykonawców z każdej filii .
§3
Powołana przez Organizatorów Komisja Artystyczna dokona oceny prezentacji
poszczególnych wykonawców.
§4
Wyróżnieni przez Komisję Artystyczną otrzymają nagrody i dyplomy.
§5
Każdy wykonawca, biorący udział w Konfrontacjach otrzyma dyplom uczestnictwa.
§6
Program musi być wykonywany z pamięci.
Czas trwania programu wykonywanego przez 1 wykonawcę - do 5 minut.

Dla wykonawców grających na keyboardach wprowadza się wymóg przedstawienia 1 utworu
wykonanego techniką pianistyczną (bez użycia automatycznego akompaniamentu ) oraz
samodzielne obsługiwanie instrumentu.
Uwagi końcowe:
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów,
- za przekroczenie czasu trwania programu powyżej 5 min. oraz granie z nut
Komisja Artystyczna ma prawo obniżyć punktację,
- wykonawcy przyjeżdżają na własny koszt,
- organizatorzy zapewniają wyżywienie,
- wszelkich dodatkowych informacji na temat Konfrontacji udziela Biuro STM
ul. Narutowicza 6, Nowy Sącz, tel. (18) 443 40 70.

XXVIII KONFRONTACJE MŁODYCH TALENTÓW
LIMANOWA – 2017

CEL KONFRONTACJI
Celem Konfrontacji jest stworzenie możliwości młodym muzykom:
- publicznej konfrontacji własnych możliwości muzycznych,
- uzyskanie fachowej porady Komisji Artystycznej.

ORGANIZATORZY KONFRONTACJI
Organizatorem Konfrontacji jest Sądeckie Towarzystwo Muzyczne w Nowym Sączu
przy współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia w im. Grażyny Bacewicz w Limanowej.

MIEJSCE I TERMIN KONFRONTACJI
XXVIII Konfrontacje Młodych Talentów Społecznych Ognisk Muzycznych
odbędą się w dniu 20 maja 2017 r. o godz: 9.30
w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. Grażyny Bacewicz w Limanowej, ul. Kościuszki 23
Rozpoczęcie o godz. 9.30.

Rozdanie dyplomów i nagród odbędzie się w dniu Konfrontacji.

Zgłoszenia ( tylko wykonawcy ze Społecznych Ognisk Muzycznych prowadzonych przez Sądeckie
Towarzystwo Muzyczne ) na załączonych „ Kartach Zgłoszeń „ przyjmujemy w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 5 maja 2017 r. „Karty Zgłoszeń” prosimy o przesłanie na adres:

Sądeckie Towarzystwo Muzyczne
ul. Narutowicza 6
33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 443-40-70

