
REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU

„W HOŁDZIE
HENRYKOWI WIENIAWSKIEMU”

Patronem turnieju jest Henryk Wieniawski (ur. 10 lipca 1835 w Lublinie,
zm. 31 marca 1880 w Moskwie)

Organizatorem wojewódzkiego turnieju „W Hołdzie Henrykowi Wieniawskiemu”
jest Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łodzi im. H. Wieniawskiego
świętująca w roku 2015 jubileusz sześćdziesięciopięciolecia.

Turniej kompozytorski został objęty patronatem przez Wizytatora CEA Regionu
Łódzkiego.

Celem turnieju jest rozwijanie uzdolnień i promowanie osiągnięć artystycznych
uczniów szkół muzycznych województwa łódzkiego oraz powiększanie repertuaru
szkolnych zespołów kameralnych, a także umożliwienie uczniom rywalizacji oraz
poszerzenie wiedzy z zakresu innych dziedzin artystycznych nieobjętych podstawą
programową kształcenia w szkolnictwie artystycznym.

Turniej przeznaczony jest dla uczniów i absolwentów szkół muzycznych II stopnia
województwa łódzkiego urodzonych po 23 czerwca 1995 roku.

Turniej przeprowadzony będzie w 2 kategoriach:

► Oryginalny i specjalnie napisany utwór inspirowany miniaturami skrzypcowymi
Henryka Wieniawskiego przeznaczony na trio, kwartet, kwintet lub sekstet
kameralny złożony z następujących instrumentów do wyboru: flet, obój, klarnet,
saksofon altowy, fagot, harfa, skrzypce, altówka, wiolonczela – dopuszczalne jest
użycie nadrzędnej solowej partii skrzypiec; czas trwania utworu nie powinien
przekraczać 10 minut; skala trudności utworu nie powinna przekraczać zakresu
możliwości wykonawczych uczniów szkół muzycznych II stopnia.



► Opracowanie na skrzypce solo i na trio, kwartet, kwintet lub sekstet kameralny
złożony z następujących instrumentów do wyboru: flet, obój, klarnet, saksofon
altowy, fagot, harfa, skrzypce, altówka, wiolonczela jednego z następujących
utworów Henryka Wieniawskiego:

~ Allegro de Sonate Op. 2
~ Souvenir de Posen Op.3
~ Adagio élégiaque Op. 5
~ Romance sans paroles Op.9
~ Sielanka op. 12
~ Pieśń polska op. 12
~ Scherzo tarantelle Op.16
~ Obertas op. 19
~ Dudziarz op. 19
~ Fantaisie orientale Op.24
~ Kujawiak a-moll

Oryginalna partia instrumentu solowego powinna być ściśle zachowana w zgodzie
z intencjami kompozytora, jedynie fortepianowy akompaniament podlega
opracowaniu.

Każdy uczestnik turnieju może nadesłać dowolną ilość prac. Preferowane są partytury
tworzone przy pomocy edytora nutowego. Prace nieczytelne nie będą brane pod
uwagę.

Prace muszą być opatrzone godłem.

Do partytury należy dołączyć zaklejoną kopertę (opatrzoną godłem z partytury),
zawierającą rozszyfrowanie godła:

~ imię nazwisko adres i numer telefonu i e-mail uczestnika
~ adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik
~ imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczestnika
~ oświadczenie, że utwór nie był wydany ani wykonywany
~ oświadczenie, że twórca kompozycji / opracowania zezwala na nieodpłatne

wykonania utworu i ewentualne nagranie utworu.



Prace należy nadsyłać na adres:

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Henryka Wieniawskiego

ul. Sosnowa 9; 93-102 Łódź

Z dopiskiem „W Hołdzie Henrykowi Wieniawskiemu”

w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2014 – prace nadesłane po tym
terminie nie będą brane pod uwagę.

Prace wyróżnione do wykonania zostaną wybrane do 15 października 2014;
spośród tych partytur podczas koncertu zostaną wyłonieni zwycięzcy obu kategorii.

Rozstrzygnięcie turnieju, wykonanie utworów wyróżnionych oraz wręczenie
nagród i dyplomów nastąpi podczas uroczystego koncertu z okazji 65-lecia Szkoły
21 marca 2015 w sali koncertowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II
stopnia im. H. Wieniawskiego w Łodzi.

Jury zostanie powołane przez organizatora konkursu. Decyzje Jury są nieodwołalne.

W każdej kategorii zostanie przyznana jedna nagroda oraz wyróżnienia.

Jury może zdecydować o innym podziale nagród.

Więcej informacji:

tel. (+42) 684 63 84, 681 15 68/69

http://www.muzyczna-sosnowa.pl

e-mail: sekretariat@muzyczna-sosnowa.pl

e-mail sekretarza konkursu: pliki.na.www@gmail.com


