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Szanowni Państwo! Drodzy klarneciści !
Z wielką przyjemnością mam zaszczyt zaprosić
Państwa
na
VI
Zachodniopomorski
Festiwal
Klarnetowy, który odbędzie się w dniach 9-13 kwietnia
2014 r. w Zespole Szkół Muzycznych im. Feliksa
Nowowiejskiego w Szczecinie.
Cieszę się, że poprzednie edycje spotkały się
z tak dużym zainteresowani em młodych klarnecistów.
Jestem przekonany, że kolejny Festiwal zgromadzi
jeszcze większą liczbę wykonawców i miłośników
muzyki klarnetowej.
Festiwal odbywać się będzie pod Mecenatem
Miasta Szczecin i Honorowym Patronatem Ministerstwa
Kultury i Dziedzict wa Narodowego oraz Marszałka
W ojewództwa Zachodniopomorskiego. Posiadać będzie
formułę konkursu, ocenianego przez międzynarodowe
Jury.
Oprócz przesłuchań konkursowych odbędą się
warsztaty, lekcje otwarte, pokazy multi medialne oraz
koncerty festiwalowe . Solistami będą wybitni artyści
z Polski i zagranicy.
Na Festiwalu zaprezentują się największe firmy
oferujące pełny asortyment klarnetowy połączon y
z wystawą instrumentów oraz akcesoriów m. in.
Vandoren, Buffet Crampon, Henri Selmer Paris,
Yamaha, BG, Rico
Życzę wszystkim wykonawcom wielu sukcesów
i satysfakcji, a słuchaczom wspaniałych wrażeń
artystycznych.

Dyrektor Artystyczny Festiwalu
Piotr Piechocki
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REGUL AMIN
VI Z ACHODNIOPOMORSKIEGO
FESTIW ALU KL AR NETOWEGO
1. Celem Festiwalu jest popularyzacja muzyki klarnetowej,
promocja najzdolniejszych uczniów oraz podnoszenie poziomu
nauczania gry na klarnecie poprzez konfrontację osiągnięć i wymianę
doświadczeń pedagogów.
2. Organizatorem
VI
Zachodniopomorskiego
Festiwalu
Klarnetowego jest Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa
Nowowiejskiego w Szczecinie, współorganizatorem Filharmonia im.
Mieczysława Karłowicza w Szczecinie Akademia Sztuki w Szczecinie
oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Tadeusza Szeligowskiego
w Szczecinie.
Partnerzy: Zamek Książąt Pomorskich, Trafostacja Sztuki,
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. Marka Jasińskiego,
13 MUZ
3. Festiwal odbędzie się w dniach 9-13 kwietnia 2014 r. w
Zespole Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie.
4. W Festiwalu mogą brać udział uczniowie wszystkich rodzajów
szkół muzycznych I stopnia z Polski oraz szkół muzycznych II stopnia
i studenci Wydziałów Instrumentalnych Akademii Muzycznych z Polski
i zagranicy.
5. Każda szkoła i uczelnia
uczestników.

może zgłosić dowolną ilość

6. Podział uczestników na grupy.
I grupa – uczniowie Szkół Muzycznych I stopnia z Polski
(klasy I-III cykl sześcioletni oraz klasy I-II cykl czteroletni – soliści,
kameralne zespoły klarnetowe – większość członków z grupy I)
II grupa - uczniowie Szkół Muzycznych I stopnia z Polski
(klasy IV-VI cykl sześcioletni oraz III-IV cykl czteroletni - soliści,
kameralne zespoły klarnetowe – większość członków z grupy II)
III grupa – uczniowie Szkół Muzycznych II stopnia z Polski i zagranicy
(soliści i kameralne zespoły klarnetowe)

IV grupa – Studenci
Wydziałów
Instrumentalnych Akademii
Muzycznych z Polski i zagranicy. (soliści i kameralne zespoły
klarnetowe)
7. Na Festiwalu należy wykonać obowiązkowo z pamięci utwór
dowolny lub utwory (z akompaniamentem lub solo) nie przekraczając
obowiązującego limitu czasowego.
Zespoły kameralne wykonują program z nut
Czas trwania prezentacji nie powinien przekraczać:
dla I grupy – do 5 min.
dla II grupy – do 7 min.
dla III grupy – do 10 min.
dla IV grupy – od 10 do 15 min.
Wyznaczony limit czasowy będzie ściśle przestrzegany i jest
jednakowy zarówno dla solistów jak i zespołów kameralnych.
8. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa,
a zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej grupie otrzymają
dyplomy laureatów. Laureaci pierwszych miejsc mają obowiązek
uczestniczenia w Koncercie Laureatów. Przewidziane są atrakcyjne
nagrody ufundowane przez sponsorów Festiwalu.
9. Jury zostanie powołane przez Centrum Edukacji Artystycznej
w Warszawie.
10. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
11. Prowadzona będzie punktacja indywidualna od 1 do 25 punktów.
12. Zgłoszenia uczestników należy wysyłać drogą elektroniczną
na
formularzu
znajdującym
się
na
stronie
internetowej:
www.festiwalklarnetowy.szczecin.pl. lub na karcie zgłoszeniowej na
adres:
Zespół Szkół Muzycznych 70-561 Szczecin, ul. Staromłyńska 13
tel. 091 4881-356 /fax. 091 4880-324 w terminie do 3 marca 2014 r.
13. Wpisowe w zależności od grupy:
grupa I i II - 80 zł od każdego uczestnika
grupa III i IV - 120 zł od każdego uczestnika
należy wpłacać do 3 marca 2014 r. z nazwiskiem uczestnika oraz
dopiskiem „Festiwal Klarnetowy” na konto:

Zespół Szkół Muzycznych w Szczecinie
Nr konta 29 1010 1599 0053 1113 9134 0000 (NBP o/o Szczecin)
Wpłata wpisowego jest potwierdzeniem przyjazdu na Festiwal
i w przypadku rezygnacji z udziału nie podlega zwrotowi.
15.Jeżeli uczestnik występuje jednocześnie jako solista i członek
zespołu wnosi tylko jedną opłatę.
16. Jeżeli uczestnik występuje tylko i wyłącznie w zespole
kameralnym wnosi 50% obowiązującej opłaty danej grupy.
17.Festiwal będzie otwarty dla publiczności oraz mediów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego
fotografowania, a także swobodnej emisji produkcji konkursowych
oraz koncertu laureatów przez radio i telewizję.
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18.Koszty związane z przyjazdem i wyżywieniem pokrywają szkoły/
uczelnie delegujące uczestników lub sami zainteresowani.
19.Każdy uczestnik występuje z własnym akompaniatorem.
20.Harmonogram przesłuchań oraz wszelkie informacje dotyczące
festiwalu
podane zostaną wyłącznie na stronie
internetowej:
www.festiwalklarnetowy.szczecin.pl
21. Baza noclegowa. ( zamawianie we własnym zakresie)
Hotel Akademii Sztuki „Sztukateria”
ul. Śląska 4 tel. +48 (91) 8 511 911, (91) 8 511 944
e-mail: recepcja@sztuka.teria.eu
City Hostel
ul. Jana Kazimierza 14,
Tel. +48 (91) 422 58 88,
e- mail: recepcja@cityhostel.com.pl
Hotel „Campanile”
ul. Wyszyńskiego 30 tel. +48 (91) 481 77 00
e - mail: szczecin@campanile.com
Schronisko Młodzieżowe “CUMA”
ul. Monte Cassino 19a tel.91 422 47 61, fax. (91) 423 56 96
Hotelik Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2 “ELKA-SEN”
Al. 3 Maja 1a, tel. (91) 433 56 04, fax. (91) 812 03 98
Inne hotele i hostele dostępne w Internecie.
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KARTA ZGŁOSZENIA ZESPOŁU KAMERALNEGO

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

Skład zespołu. Imię i nazwisko uczestników:
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Grupa..................................................................................................
Pedagog prowadzący ( tytuł, imię i nazwisko)...................................
………………………………………………………………………………
Nazwa szkoły/ uczelni .......................................................................
............................................................................................................
Adres szkoły/uczelni……………………………………………………...
………………………………………………………………………………
tel/fax szkoły/uczelni……………………………………………………...
Adres kontaktowy e- mail………………………………………………...
Pełne imię i nazwisko

Tytuł utworu

czas trwania

kompozytora
w minutach
.....................................................................................
.....................................................................................
....................................... ..............................................
........................................................... ..........................
…………………………………………………………..………………
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez
Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie
(zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ( Dz. U. Nr 133 poz. 883)
Podpis Uczestnika

Imię i nazwisko uczestnika...............................................................
Rok urodzenia..........................ilość lat nauki na klarnecie...............
Grupa..............................................
Pedagog- tytuł, imię i nazwisko........................................................
Akompaniator – tytuł, imię i nazwisko..............................................
…………………………………………………………………................
Nazwa szkoły/uczelni.......................................................................
Adres szkoły/uczelni……………………………………………………
tel./ fax szkoły/uczelni…………………………………………………
Adres kontaktowy e-mail:……………………………………………
Pełne imię i nazwisko
Tytuł utworu
czas trwania
kompozytora
w minutach
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
……………………………………………………………………………….…
………………………………..………………………………………………
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez
Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie
(zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ( Dz. U. Nr 133 poz. 883)
Podpis Uczestnika

