XVI Konkurs Fletowy
2019-04-25 13:43:03

Cele konkursu:
rozwijanie muzykalności uczniów poprzez grę na instrumentach
rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez praktyczne zapoznanie się z literaturą muzyczną różnych epok
konfrontacja osiągnięć i wymiana doświadczeń w dziedzinie nauki gry na fletach podłużnych
Organizatorzy:
Urząd Gminy w Kobiórze
Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy
Gminny Dom Kultury w Kobiórze
Zasady uczestnictwa:
1. Uczestnicy prezentują grę na dowolnej odmianie fletu podłużnego.
2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz placówek wychowania pozaszkolnego (domy kultury, ogniska pracy
pozaszkolnej, kluby, świetlice ), do 16 lat.
Przewiduje się cztery kategorie :
I - klasy I-IV
II - klasy V-VI
III - klasy VII, VIII i III gim.
IV - zespoły fletowe (jednorodne: kwartet, trio, duet; dopuszcza się wykonanie partii fletu basowego na wiolonczeli oraz śpiew)
3. Każdy z uczestników wykonuje:
- utwór obowiązkowy ( wyznaczony przez organizatora )
- utwór dowolny ( muzyka dawna, ludowa lub utwory współczesne napisane na flet podłużny ).
Dopuszcza się możliwość wykonania przez solistę utworu dowolnego z "żywym" akompaniamentem (np. gitara ,fortepian ,wiolonczela).
4. Jury powołane przez organizatora oceniać będzie:
interpretację utworu
intonację
dobór i opracowanie repertuaru
ogólny wyraz artystyczny
5. Zgłoszenia na kartach prosimy przesyłać wg załączonego wzoru do dnia 30.04.2019 r. na adres:
SZKOŁA PODSTAWOWA im. Jana Brzechwy
ul. Tuwima 33
KOBIÓR 43-210
z dopiskiem „KONKURS FLETOWY”
lub na adres mailowy: sekretariat.sp33@wp.pl
Kontakt: tel. 32 2188200
Strona Internetowa: www.spkobior.edupage.org
6. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniu 28. 05. 2019 r. od godz. 10.00 w Gminnym Domu Kultury w Kobiórze. Ogłoszenie wyników, wręczenie
dyplomów nastąpi w dniu przesłuchańok. godz. 14.00
ZAPRASZAMY
W ZWIĄZKU Z OBCHODAMI 200 ROCZNICY URODZIN
STANISŁAWA MONIUSZKI
NA TEGOROCZNYM KONKURSIE WYKONYWAĆ BĘDZIEMY UTWORY TEGO KOMPOZYTORA
Karta zgłoszenia i utwory dostępne są na Stronie Internetowej Szkoły.

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie
bezpośredni link do strony www
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