
Ogólnopolski Konkurs „Młodzi Kameraliści” 
Celem konkursu jest: 

 Rozwijanie umiejętności gry kameralnej wśród uczniów 

szkół muzycznych II stopnia  

 Prezentacja i konfrontacja umiejętności uczniów 

 Zdobywanie doświadczenia estradowego  

 Wyłonienie i opieka nad najzdolniejszymi uczniami  

 

Konkurs rozgrywany będzie w dwóch kategoriach  

I grupa uczniowie klas VII-IX, którzy w dzień otwarcia konkursu nie 

przekroczyli 17 roku życia. 

II grupa uczniowie klas X-XII, którzy w dzień otwarcia konkursu nie 

przekroczyli 20 roku życia.  

 

W konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie szkół 

muzycznych II stopnia. Wszystkie partie wykonywane muszą być 

przez uczniów, wyklucza się udział nauczycieli, bądź innych osób w 

składach zespołów.  

 

Konkurs odbywa się w specjalności duetów na instrument 

smyczkowy i fortepian,  

 

Uczestnicy będą oceniani przez Jury składające się z powołanych 

przez organizatora pedagogów Szkół Muzycznych i Akademii 

Muzycznych w Polsce.  

 

Konkurs jest jednoetapowy.   

 

Program konkursu:   

Grupa  I – klasy VII-IX 

1. Dowolna sonata barokowa  na instrument smyczkowy i 

fortepian.  

2. Dowolna pozycja na instrument smyczkowy i fortepian do 10 

minut, stanowiąca zamkniętą całość formalną.  

 

 

 

 

Grupa  II – klasy X-XI 
1. Dowolna sonata na instrument smyczkowy i fortepian 

skomponowana po roku 1750. 

2. Dowolna pozycja na instrument smyczkowy i fortepian do 15 

minut, stanowiąca zamkniętą całość formalną.  

 

Dopuszczalny jest udział uczniów młodszych w grupie starszej. 

Nie ma obowiązku wykonywania programu z pamięci. 

 

Konkurs będzie odbywał się w siedzibie Ogólnokształcącej Szkoły 

Muzycznej I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi przy ulicy 

Sosnowej 9. 

 

Laureaci konkursu otrzymują dyplomy laureatów oraz nagrody. 

Uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy uczestnictwa. O podziale 

nagród decyduje Jury konkursu. 

 

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywane będą przez 

uczestników.  

Wpisowe w wysokości 50 zł od uczestnika należy wpłacać do 27 

lutego 2015 r. (po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa)  

na konto: 68 1010 1371 0018 1813 9134 0000  

(z dopiskiem Młodzi Kameraliści) 

 
Przesłuchania konkursowe odbędą się 9-11 marca 2015 w siedzibie Ogólnokształcącej 

Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. H. Wieniawskiego w Łodzi przy ul. Sosnowej 9  
 

ZGŁOSZENIA NALEŻY SKŁADAĆ DO 

30 stycznia 2015 r. 
na adres: 

93-102 Łódź, ul. Sosnowa 9  

lub elektronicznie  
sekretariat@muzyczna-sosnowa.pl 

 

Kandydaci otrzymają informację o zakwalifikowaniu do konkursu do dnia 15 lutego 

2015 r.  
 


