Konkurs
Brandenburski konkurs „Młodzież komponuje” ma na celu zachęcenie
dzieci i młodzieży do formułowania własnych wyobrażeń dźwiękowych.
Uczestnikami konkursu opiekują się zawodowi kompozytorzy, którzy
wspierają młodzież w rozwiązywaniu technicznych problemów sztuki
muzycznej. Kompozycje uczestników zostaną prawykonane na
publicznych koncertach.
Konkurs w roku 2020 jest rozpisany w następujących
kategoriach:
Skrzypce solo, skrzypce w obsadzie kameralnej do kwartetu
smyczkowego.
Dopuszczalne są również duet lub trio w ramach obsady kwartetu
smyczkowego. Wykluczone są utwory solowe na altówkę lub
wiolonczelę. Konkurs jest przeznaczony dla młodych kompozytorów
obojga płci z Brandenburgii i Polski.
Co należy wziąć pod uwagę?
Udział w konkursie jest bezpłatny.
W konkursie udział mogą wziąć dzieci i młodzież w wieku od 10 do 27
lat. Osoby studiujące Kompozycję na uczelni muzycznej lub
uniwersytecie nie są uprawnione do uczestnictwa.
Utwory konkursowe nie mogą być ani prawykonane, ani zgłoszone w
innych konkursach. Wyboru laureatów dokonuje organizator konkursu
na podstawie opinii jurorów powołanych przez Landesmusikrat
Brandenburg.
Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej jest wykluczone.
Grupy wiekowe * | długość utworów
•

Grupa wiekowa 1 (10 do 17 lat)
minimum 3, maksimum 5 minut

•

Grupa wiekowa 2 (18 do 27 lat)
minimum 5, maksimum 8 minut

* Ostateczny termin zgłaszania

Warsztaty Kompozytorskie
Warsztaty Kompozytorskie dla dzieci i młodzieży odbędą się od
21 do 25 października 2020 r
w Akademii Muzycznej w Rheinsbergu.
Uczestnicy zostaną wprowadzeni w sposoby posługiwania się środkami
współczesnych technik kompozytorskich.
Kompozycje konkursowe zostaną przećwiczone do wykonania zgodnie z
wytycznymi kierownictwa kursu.
Uczestnikom kursu pomagają doświadczeni kompozytorzy, wykładowcy i
muzycy.
Podobnie jak w ubiegłym roku, w ramach warsztatów kompozytorskich
odbędą się warsztaty, podczas których uczniowie szkół publicznych
zostaną zaproszeni do poczynienia pierwszych kroków kompozytorskich.
Kierownictwo kursu: Helmut Zapf
Wykładowca: Sebastian Elikowski-Winkler
Opłata za warsztaty kompozytorskie: 150, - €
(obejmuje pełne wyżywienie, zakwaterowanie, opłata za kurs)

Rozdane zostaną nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w
konkursie oraz nagroda specjalna. Wszyscy uczestnicy otrzymują
świadectwo uczestnictwa.

Wymagane są następujące materiały:
1. czytelna partytura w 9 kopiach
(prosimy nie sygnować partytur nazwiskiem, tylko datą urodzenia jako
numerem kodowym. W załączonym liście przewodnim prosimy przesłać
pełne dane osobowe)
2. kompletny materiał do wykonania (wyciąg głosów) w dwóch
egzemplarzach
3. wypełniony formularz rejestracyjny, dla nieletnich deklaracja zgody
rodzica lub opiekuna;
4. tabelaryczny życiorys, opis rozwoju muzycznego, jedno zdjęcie
paszportowe.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa
10 sierpnia 2020 r
Zgłoszenia przesłać pod adres:

Formularz przelewu opłaty za uczestnictwo i dane bankowe
zostaną przekazane w późniejszym terminie.

Koncert
Koncert finałowy „Młodzież komponuje” z ogłoszeniem laureatów i
prawykonaniem utworów konkursowych odbędzie się
25 października 2020 r o godz.
15.00 w Akademii Muzycznej w Rheinsbergu.

Landesmusikrat Brandenburg e.V.
z.H. Thorsten Müller
Behlertstraße 33a
D-14467 Potsdam
Telefon: 0331 647 519 68
Mail: mueller@landesmusikrat-brandenburg.de

Prawykonane mogą być tylko kompozycje wypracowane z
uczestnikami warsztatów kompozytorskich, niezależnie od tego,
czy zostały one nagrodzone.

Nagrody i wyróżnienia
Wyróżnieniem jest możliwość dopracowania utworów w czasie
warsztatów kompozytorskich oraz prawykonanie ich w
koncercie konkursowym.

Jak złożyć wniosek?

Oświadczenie uczestnika
- Zastrzega się możliwość zmian-

Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie materiału muzycznego,
wykorzystanie kompozycji do produkcji płyty CD oraz na wszelkie
nagrania radiowe i telewizyjne lub nagrania na nośnikach dźwięku i
obrazu, w tym ich powielanie i wykorzystywanie w związku z
konkursem, Uczestnik przenosi wynikające z tego prawa na
organizatora po zaakceptowaniu niniejszych warunków uczestnictwa.

Rejestracja
Warsztaty konkursowe / kompozytorskie
„Młodzież komponuje” 2020
Nazwisko

.............................................................................................

Imie

....................... Data urodzenia ......................................

Adres

............................................................................................

......................................................................................................................
Telefon

.........................Telefon komórkowy ................................

Adres e-mail
Instrument

............................................................................................

Więcej informacji i warunki uczestnictwa
można znaleźć na stronach:

..........................................................................................................

Jestem na szkoleniu zawodowym
w następującym zawodzie ..................................................................

www.landesmusikrat-brandenburg.de
www.nnm-brandenburg.de

Warsztaty konkursowe i
kompozytorskie

Konkurs kompozytorski na
kwartet smyczkowy
Instrumentacja od skrzypiec solo do kwartetu

Studiuję następujący
kierunek studiów
…........................................................................
w

Młodzież komponuje 2020

..........................................................................................

Uczęszczam do następującej szkoły ..................................................
w

Landesmusikrat Brandenburg e.V.
z.H. Thorsten Müller
Behlertstr. 33 a | 14467 Potsdam
Tel. 0331 647 519 68
mueller@landesmusikratbrandenburg.de

............................................................................................

21-25 października 2020 r
Akademia Muzyczna Rheinsberg

Nazwa kompozycji ...…...........................................................................

Chciałbym wziąć udział w warsztatach kompozytorskich

(proszę zaznaczyć, jeśli dotyczy)

Tak

Nie

Oświadczenie:
Kompozycja została wykonana przeze mnie.
Akceptuję warunki uczestnictwa.
..............................................................................
Data | Podpis wnioskodawcy
...............................................................................
Podpis opiekuna prawnego (dla nieletnich)

Z życzliwym wsparciem
Ministerstwa Nauki i Kultury Brandenburgii

