KONKURS
MAZOWIECKI

„Taniec
- miniatura instrumentalna”

Edycja Szkolna 2022

KWALIFIKACJE

Szkoła Muzyczna w Konstancinie ma przyjemność zaprosić do udziału
w XVIII edycji Konkursu Mazowieckiego w dniach 1-8 kwiernia 2022r.
Konkurs został wykreowany i jest organizowany przez Szkołę Muzyczną w Konstancinie.
Pierwsza edycja odbyła się 26 kwietnia 2004 roku pod nazwą „Taniec jako miniatura muzyczna”. Trzecia edycja Konkursu miała zasieg międzyszkolny. Przez następne lata w prezentacjach konkursowych brali udział uczniowie szkół muzycznych województwa mazowieckiego. W 2013 r. zmieniona została nazwa przy zachowaniu założeń programowych,
na: Konkurs Mazowiecki „Taniec – miniatura instrumentalna”. Do udziału w konkursie zaproszeni zostali ponownie uczniowie ze szkół muzycznych regionu Mazowsza. Od 2016 r.
Konkurs Mazowiecki odbywa się jako Edycja Szkolna dla naszych uczniów i absolwentów.

Do udziału w Konkursie zapraszamy uczniów wszystkich specjalności instrumentalnych
oraz uczniów „Warsztatów” – kwalifikacja do grup uzależniona jest od etapu nauki.
Kategoria wiekowa

Uczniowie Szkoły

Uczniowie Warsztatów

A

I C-6, I C-4

I i II rok nauki

B

II, III C-6, II C-4

III i IV rok nauki

C

IV, V C-6 III C-4

V, VI rok nauki

D

VI C-6, IV C-4, Absolwenci

po VI roku nauki

PROGRAM
ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE KONKURSU
•
•
•
•
•
•

Konkurs ma charakter powszechny i przeznaczony jest dla uczniów wszystkich klas
instrumentalnych Szkoły i Warsztatów.
Celem Konkursu jest zapoznawanie uczestników z tańcem jako miniaturą instrumentalną oraz popularyzacja twórczości kompozytorów polskich w tym gatunku.
Zakres literatury odpowiadającej kryteriom programowym pozwala na znalezienie
utworów odpowiednich dla uczniów wszystkich specjalności i wszystkich etapów nauczania.
Program Konkursu ma na celu rozwijanie umiejętności uczestników.
Do jury powoływani są muzycy-pedagodzy różnych specjalności instrumentalnych.
Przewiduje się taki system oceny, aby każdy uczestnik został doceniony i zmotywowany do dalszej pracy. Zakłada się, że w Konkursie nie będzie pokonanych, a uczniowie
będą bogatsi o nowe doświadczenia i umiejętności.
Laureaci Konkursu będą mogli zaprezentować swoje umiejętności na Koncercie Finałowym.

W ramach Konkursu Uczestnik powinien, między innymi zaprezentować:
• w kategorii „A”– dwa tańce lub utwory o charakterze tanecznym
• w kategoriach „ B”, „C” i „D” – dwa tańce
• program konkursowy powinien zostać wykonany z pamięci
• czas trwania programu nie powinien być dłuższy niż 8 minut.
szczegóły zawiera Regulamin Konkursu dostępny na www.muzyczna-konstancin.pl.
PRZEBIEG KONKURSU
W każdej kategorii odbywają się przesłuchania wspólne dla wszystkich instrumentów. Nad
przebiegiem Konkursu czuwa Jury powołane przez Organizatora Konkursu. Jury wyłania
laureatów i przyznaje nagrody. Ocena i punktacja prezentacji jest prowadzona indywidualnie
dla każdej kategorii.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Decyzje Jury są wiążące i nie podlegają odwołaniom. Dla każdej kategorii przewiduje się grupy
nagród I, II i III. Jury może przyznać nagrody specjalne: „Za najlepsze wykonanie tańca dawnego”
oraz „Za najciekawsze wykonanie tańca polskiego lub polskiego kompozytora”.
Laureaci, wybrani przez Jury we wszystkich kategoriach wiekowych, będą uczestnikami Koncertu
Finałowego.
Konkursem kieruje p. Agnieszka Kiniorska wicedyrektor Szkoły.

Zgłoszenia do Konkursu dokonuje nauczyciel instrumentu na Karcie Zgłoszenia
dostępnej w Sekretariacie Szkoły. Wraz ze zgłoszeniem uczestnicy proszeni są
o wpłatę wpisowego.

Szkoła, jako Organizator, zastrzega sobie prawo do rejestrowania przesłuchań
i Koncertu Finałowego. Indywidualne nagrywanie, filmowanie i fotografowanie
możliwe za zgodą Organizatora.

•

