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Запрошуємо до участі у ХХ Всеукраїнському конкурсі молодих піаністів в
рамках фестивалю "Нейгаузівські музичні зустрічі", який
відбудеться
10-12 квітня 2021 року на базі Кропивницького музичного фахового коледжу
в дистанційному форматі.
ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
До участі у конкурсі запрошуються учні та студенти закладів спеціалізованої
мистецької освіти (мистецьких шкіл, студій педагогічної практики, середніх
спеціалізованих музичних шкіл, коледжів), а також приватних шкіл, студій тощо.
ВІКОВІ КАТЕГОРІЇ ТА КОНКУРСНІ ВИМОГИ
Вікова категорія
І категорія учні до 10 років включно
ІІ категорія учні від 11 до 15 років
включно
ІІІ категорія - студенти
І-ІІ курсів коледжів
ІV категорія - студенти
ІІІ-ІV курсів коледжів
V категорія учні ІХ-ХІ класів ССМШ

Репертуарні вимоги
1) твір композитора епохи Бароко;
2) класична соната (І або ІІ та ІІІ частини);
3) віртуозний етюд;
4) п'єса (за вибором учасника).
1) твір композитора епохи Бароко;
2) класична соната (І або ІІ та ІІІ частини);
3) віртуозний етюд;
4) п'єса композитора-романтика.
1) поліфонічний твір (Й.С.Бах/Р.Щедрін/
Д.Шостакович);
2) класична соната (І або ІІ та ІІІ частини);
3) віртуозний етюд;
4) п'єса композитора-романтика.

Тривалість
у хв.
до 15 хв.

до 20 хв.

до 25 хв.

Вік конкурсанта визначається на момент проведення конкурсу (10.04.2021).
Оцінювання виступів учасників конкурсу здійснюється за 15-бальною шкалою.
Рішення журі є остаточним і перегляду не підлягає. Переможці визначаються у кожній
віковій категорії, нагороджуються дипломами лауреатів.
Голова журі – професор Національної музичної академії України імені
П.І.Чайковського, народний артист України Юрій Кот.
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УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСІ
Для участі в конкурсі необхідно подати заявку з посиланням на відеозапис
власного виконання заявленої програми, розміщеного на YouTube.
Уся програма повинна бути у вигляді одного безперервного відеозапису
належної якості, без монтажу та зупинок, на якому чітко видно постать виконавця.
Перед виконанням конкурсної програми учасник повинен представитись
(назвати прізвище та ім’я) і зазначити, що це відео записане для Всеукраїнського
конкурсу імені Генріха Нейгауза.
Використання фонограм не дозволяється. Програма виконується напам’ять.
Журі залишає за собою право дискваліфікувати учасника через порушення
зазначених вимог.
Заявка на участь у конкурсі надсилається за допомогою онлайн-форми на сайті
коледжу за наступним посиланням: https://bit.ly/3hKO7eJ.
Термін подачі заявок - до 01 квітня 2021 року.
Зверніть увагу, до заявки додається:
1) для І-ІІ категорії – сканкопія/фото паспорта або свідоцтва про народження;
для ІІІ-V категорій – сканкопія/фото довідки про навчання у ССМШ/коледжі;
2) фото квитанції про оплату організаційного внеску.
Організаційний внесок для усіх категорій – 400 грн. (при реєстрації).
Реквізити для оплати:
Отримувач:
ГО "Мистецтво вперед"
Код отримувача:
43990998
Банк отримувача:
АТ "ПУМБ", м.Київ
Рахунок отримувача: UA983348510000000026007134058
___________________________________________________________________
ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ:
(063) 696-66-01 або (098) 470-06-60 – Мельникова Людмила Іллівна
Сторінка фестивалю-конкурсу
на сайті Кропивницького музичного фахового коледжу:
https://bit.ly/3hREoU3

