Centrum Edukacji Artystycznej Region Śląski
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Grzegorza Fitelberga
Chorzów, ul. Dąbrowskiego 43

REGULAMIN KONKURSU CZYTANIA NUT GŁOSEM
DLA UCZNIÓW WYDZIAŁU WOKALNEGO SZKÓŁ MUZYCZNYCH II STOPNIA
1. Konkurs organizowany jest przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II st.

im. Grzegorza Fitelberga w Chorzowie, pod patronatem Centrum Edukacji Artystycznej
w Katowicach.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich klas wydziału wokalnego szkół muzycznych II

stopnia.
3. Każda szkoła może wytypować do udziału w konkursie maksymalnie dwóch uczestników. Większą

liczbę uczestników należy uzgodnić z organizatorami.
4. W konkursie nie mogą brać udziału studenci akademii muzycznej.
5. Konkurs jest dwuetapowy.
6. W obu etapach organizatorzy zapewniają akompaniatora.
7. Lista osób przechodzących do II etapu zostanie ogłoszona po zakończeniu I etapu.
8. Wymagania konkursu w I etapie:

czytanie a vista
a) 1-głosowego 16-taktowego przebiegu tonalnego, w tonacji do 2 znaków przykluczowych,
solmizacją lub literowo(do wyboru);czas przeznaczony na przygotowanie nie może
przekroczyć 3 minut;
b) głosu wokalnego tonalnej pieśni z towarzyszeniem akompaniamentu fortepianowego,
solmizacją lub literowo(do wyboru); czas przeznaczony na przygotowanie nie może
przekroczyć 3 minut.
9. Wymagania konkursu w II etapie:

a) czytanie a vista głosu wokalnego pieśni wykraczającej poza tonalność dur - moll
z towarzyszeniem akompaniamentu fortepianowego, solmizacją lub literowo
(do wyboru); czas przeznaczony na przygotowanie nie może przekroczyć 3 minut;
b) samodzielne przygotowanie i wykonanie z tekstem tonalnej pieśni z towarzyszeniem
akompaniamentu fortepianowego; czas przeznaczony na przygotowanie utworu
-15 minut.
10. Uczestników konkursu oceniać będzie jury powołane w porozumieniu

z Wizytatorem CEA.
11. Decyzje jury są nieodwołalne.
12. Wszyscy

uczestnicy konkursu oraz przygotowujący ich nauczyciele otrzymają dyplomy
uczestnictwa.

13. Laureatom zostaną przyznane nagrody.
14. Konkurs odbędzie się dnia 10 kwietnia 2014 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I i II

stopnia im. G. Fitelberga w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 43.
Szczegółowy harmonogram zostanie przesłany zainteresowanym po zamknięciu listy
uczestników.
15. Termin nadsyłania zgłoszeń: 28 lutego 2014 r.

Wzór karty zgłoszenia – w załączeniu.
16. Koszty przejazdu uczestnicy konkursu pokrywają we własnym zakresie.

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU
W KONKURSIE CZYTANIA NUT GŁOSEM
DLA UCZNIÓW WYDZIAŁU WOKALNEGO
SZKÓŁ MUZYCZNYCH II STOPNIA

Nazwisko i imię ucznia: .................................................................................................

Klasa: ..........................................

Dane adresowe szkoły (nazwa, adres, nr tel, e-mail)
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Nazwisko i imię nauczyciela: .........................................................................................

................................................ , dnia ..........................

