27 Brandenburski Konkurs Kompozytorski
„Młodzież komponuje“

KONKURS KOMPOZYTORSKI
Marimba | Klarnet | Fortepian
Termin nadesłania kompozycji: 22.08.2022

WARSZTATY KOMPOZYTORSKIE
26-30.10.2022
Akademia Muzyczna Rheinsberg

KONKURS
Tegoroczny konkurs kompozytorski kierowany do młodzieży z landu Brandenburg oraz z Polski
rozpisany został na instrumenty: Marimba*, Klarnet B** oraz Fortepian.
Kategoria 1 - Instrument Solo (Marimba/ Perkusja)
Kategoria 2 - Duo (Marimba/ Perkusja i Klarnet B lub Marimba/ Perkusja i Fortepian)
Kategoria 3 - Trio (Marimba/ Perkusja, Klarnet B, Fortepian)

Dodatkowe informacje:
* Perkusja w skład wchodzi werbel, talerze, hi-hat, 3 Tempelblock, dzwonki
** akceptowane są kompozycje na klarnet basowy

W każdej kategorii można przedstawić jedną kompozycję. Razem uczestnik może przedstawić 3
kompozycje.
INFORMACJE GŁÓWNE O KONKURSIE:
Udział w konkursie jest darmowy.
Udział w konkursie mogą wziąć osoby w wieku 14-27 lat. Uczestnicy będący już studentami wydziału
kompozycji na uczelni wyższej, nie mogą wziąć udziału. Laureaci konkursu zostaną wybrani poprzez
komisje wyznaczoną przez Rade Muzyczną Brandenburgii.

Kategoria wiekowa* / Czas trwania kompozycji
•

kategoria wiekowa 14 - 17 lat

czas trwania 3 - 5 minut

•

kategoria wiekowa 18 - 27 lat

czas trwania 5 - 8 minut

*Termin końcowy nadesłania kompozycji mija z dniem 22.08.2022
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
Otrzymanie wyróżnienia albo nagrody daje możliwość udoskonalenia kompozycji na warsztatach
kompozytorskich oraz jego wykonania na koncercie finałowym poprzez profesjonalnych
instrumentalistów. Laureat otrzyma również profesjonalne nagranie oraz Dyplom. Dodatkowo
kompozycja laureata pierwszej nagrody zostanie wykonana na Randspiele.

WARSZTATY KOMPOZYTORSKIE
Warsztaty kompozytorskie odbędą się w tym roku w dniach 26 - 30.10.2022 w Akademii Muzycznej
Rheinsberg. Uczestnicy pogłębią swoją wiedzę w zakresie technik kompozytorskich muzyki
współczesnej jak również będą analizować utwory przedstawione przez uczestników na konkursie.
Warsztaty zostaną poprowadzone przez kompozytorów i wykładowców w dziedzinie kompozycji oraz
profesjonalnych muzyków.

Prowadzący:

kompozytor i wykładowca Helmut Zapf

Instrumentaliści:

Aleksandra Dzwonkowska | marimba i perkusja
Nadezda Tseluykina | fortepian
Szymon Józwiak | klarnet

Wykładowcy:

Kalina Dworzynska
Sebastian Elikowski-Winkler

Koszt warsztatów: 150,- € (kurs, zakwaterowanie, wyżywienie)
Dodatkowe informacje na temat uiszczenia opłaty zostaną uczestnikom w niedługim czasie wysłane.

KONCERT
Koncert Finałowy „Młodzież komponuje”
rozdanie nagród, wykonanie kompozycji uczestników
odbędzie się 30.10.2022 o godzinie 11 w Schlosstheater Rheinsberg
Na koncercie wykonane zostaną kompozycje wszystkich uczestników warsztatów kompozytorskich.

REJESTRACJA
Nazwisko

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

Imie

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

Adres

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

Telefon

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

Adres e-mail

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

Instrument

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

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

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

Jestem na szkoleniu zawodowym
w następującym zawodzie ..................................................................
Studiuję następujący
kierunek studiów
…........................................................................
w

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

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

Chcę wziąć udział w warsztatach kompozytorskich w Rheinsberg:

Tak

Nie

Dodatkowe:
Potwierdzam iż kompozycje zostały przeze mnie osobiście napisane. Zgadzam się na użycie materiału
nutowego, nagrania wizualnego i dźwiękowego, utworzenia CD oraz związanych z warsztatami
kompozytorskimi innymi działaniami.

..............................................................................
Data | podpis uczestnika

...............................................................................
Data | podpis prawnego opiekuna uczestnika niepełnoletniego

Jak złożyć wniosek?

Wymagane są następujące materiały:

1.

Wypełniony wniosek uczestnictwa w oryginale; zgoda prawnego opiekuna przy wniosku
osoby niepełnoletniej.

2.

Partytura w 1 egzemplarzu. Proszę nie podawać imienia, tylko datę urodzenia uczestnika
jako numer (Code-Nummer). Możliwość wysłania pocztą albo drogą mailową jako PDF.

Termin nadesłania kompozycji mija z dniem 22.08.2022.

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

Więcej informacji i warunki uczestnictwa można znaleźć na stronach:

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

