
1. Konkurs jest otwarty dla solistów,
instrumentalistów i wokalistów
w nastêpuj¹cych kategoriach:
- uczniowie szkó³ muzycznych II stopnia,
- studenci akademii muzycznych.
W Konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ wszyscy
ucz¹cy siê i studiuj¹cy w Polsce.

2. Repertuar:
Przedmiotem Konkursu jest muzyka XX
i XXI wieku.

Program dla szkó³ muzycznych II stopnia
powinien zawieraæ co najmniej:
- jeden utwór z lat 1920-1940
- jeden utwór z lat 1940-1970
- jeden utwór skomponowany po roku 1970.
£¹czny czas trwania: minimum 30 minut.

Program dla akademii muzycznych powinien
zawieraæ co najmniej:
- dwa utwory z lat 1920-1940
- dwa utwory z lat 1940-1970
- jeden utwór skomponowany po roku 1970.
£¹czny czas trwania: minimum 45 minut.

- ka¿dy utwór musi byæ skomponowany przez
innego kompozytora

- program mo¿e zawieraæ nie wiêcej ni¿ dwa
utwory polskie

- program mo¿e obejmowaæ transkrypcje
- powinien reprezentowaæ ró¿ne style muzyki

wspó³czesnej, a jego dobór stanowiæ bêdzie
wa¿ny element oceny jury

3. Eliminacje:
etap I: do 10 kwietnia 2005 ka¿da ze szkó³
organizuje eliminacje w³asnymi si³ami i wy³ania
kandydatów do eliminacji ogólnopolskich
- ze szkó³ muzycznych II stopnia do trzech

kandydatów z ka¿dej szko³y
- z akademii muzycznych do dziesiêciu

kandydatów z ka¿dej akademii

etap II i III: eliminacje ogólnopolskie odbêd¹ siê
w dniach 08-14 maja 2005
- w drugim etapie zostanie wy³onionych

najwy¿ej 30 finalistów (15 ze szkó³
muzycznych II stopnia i 15 z akademii
muzycznych)

- w trzecim etapie zostan¹ wy³onieni laureaci:
trzech solistów ze szkó³ muzycznych II
stopnia, trzech solistów z akademii
muzycznych oraz dwaj akompaniatorzy

Uczestnicy II i III etapu wykonuj¹ ca³y program
lub jego czêœæ zgodnie z decyzj¹ jury.
Przed wystêpem kandydaci zobowi¹zani
bêd¹ przed³o¿yæ jury wszystkie partytury
wykonywanych utworów.

4. Nagrody Stypendia Fundacji Bankowej
im. Leopolda Kronenberga:
- trzy równorzêdne nagrody po 9.000 z³
dzielone po po³owie pomiêdzy laureatów i ich
pedagogów ze szkó³ muzycznych II stopnia

- trzy równorzêdne nagrody po 11.000 z³
dzielone po po³owie pomiêdzy laureatów i ich
pedagogów z akademii muzycznych

- jedna nagroda specjalna w wysokoœci 2.500

z³ dla najlepszego akompaniatora, ucznia
szko³y muzycznej II stopnia

- jedna nagroda specjalna w wysokoœci 2.500
z³ dla najlepszego akompaniatora, studenta
akademii muzycznej

Pedagodzy laureatów otrzymaj¹ dyplomy
honorowe za propagowanie muzyki
wspó³czesnej w swojej pracy dydaktycznej.
Organizatorzy doceniaj¹ ogromn¹ pracê
i rolê nauczycieli w przygotowaniu programu
na Konkurs. Z tego powodu ka¿da nagroda
(za wyj¹tkiem nagród specjalnych dla
akompaniatorów) bêdzie dzielona po po³owie
miêdzy laureata i jego mistrza.

Laureaci wezm¹ udzia³ w uroczystym koncercie
w Studiu Koncertowym Polskiego Radia
im. Witolda Lutos³awskiego w Warszawie,
rejestrowanym przez Program 2 PR, podczas
którego zostan¹ wrêczone nagrody.

5. Jury:
Eliminacje szkolne (etap I) bêd¹ oceniane
si³ami danej szko³y.
Jury eliminacji ogólnopolskich (etap II i III)
sk³adaæ siê bêdzie z piêciu cz³onków:
wykonawców, kompozytorów i muzykologów
nie zwi¹zanych ze szkolnictwem muzycznym.
Jury ogólnopolskie zadecyduje o ostatecznym
podziale nagród, który mo¿e ró¿niæ siê od
wy¿ej zaproponowanego.

6. Zg³oszenia kandydatów do eliminacji
ogólnopolskich powinny zawieraæ:
- imiê, nazwisko, adres, telefon i ew. adres

elektroniczny ucznia lub studenta
- datê urodzenia oraz klasê/rok studiów
- nazwê i adres szko³y (wraz z telefonem i

adresem elektronicznym)
- nazwisko pedagoga
- repertuar z podanym czasem trwania i dat¹

powstania ka¿dego utworu.
Zg³oszeñ dokonuj¹ szko³y za³¹czaj¹c protokó³
z eliminacji. Termin nadsy³ania zg³oszeñ
up³ywa .

Warunkiem uczestnictwa w przes³uchaniach
ogólnopolskich (II i III etap) jest wp³ata do
30 kwietnia 2005 wpisowego w wysokoœci
60 z³otych na konto PTMW w banku:
PKO BP XV O/M Warszawa, Aleje
Jerozolimskie 7, 00-495 Warszawa,
nr konta: 57 1020 1156 0000 7102 0007 5671

Zg³oszenia nale¿y nadsy³aæ na adres:

Wszelkich informacji udziela Biuro PTMW
w poniedzia³ki, œrody i czwartki
w godz. 11.00-15.00

18 kwietnia 2005

Polskie Towarzystwo Muzyki Wspó³czesnej
ul. Mazowiecka 11
00-052 Warszawa

tel.: (22) 827 69 81, fax: (22) 827 78 04
e-mail: ptmw@epistola.pl
http://www.ptmw.art.pl
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