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Warszawa, 16 lipca 2018 r. 

Szanowni Państwo, 

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej pragnę zawiadomić 

Państwa, iż – jak co roku – organizujemy Jury Krajowe, które wybierze sześć utworów 

zarekomendowanych przez Polską Sekcję MTMW na festiwal ISCM World Music Days, 

który tym razem odbędzie się w Estonii, we współpracy z festiwalem Estonian Music Days 

40th Anniversary in 2019. 

Regulamin skierowany jest do wszystkich polskich kompozytorów oraz do 

kompozytorów – obcokrajowców mieszkających w Polsce. 

Sekcje krajowe nie mogą uwzględniać w swych oficjalnych zgłoszeniach utworów 

kompozytorów, których utwór został wykonany podczas ŚDM MTMW w Pekinie w 2018 r. 

jako oficjalne zgłoszenie. W przypadku naszej sekcji był to utwór Agaty Zubel „Violin 

Concerto”. 

 

Zgodnie z wytycznymi regulaminu organizatora festiwalu, zaleca się, aby zgłaszane 

kompozycje zostały skomponowane po 2008 roku. Preferowane są utwory o krótkim czasie 

trwania. 

 

Utwory, wybrane przez Jury Krajowe poszczególnych sekcji ISCM będą następnie 

oceniane przez międzynarodowe jury w Estonii. 

 

Skład Jury krajowego PTMW: 

 Paweł Hendrich 

 Agata Kielar-Długosz 

 Iwona Kisiel-Król 

 Anna Dorota Władyczka 

 Maciej Żółtowski 

 

Temat przewodni Festiwalu – „Poprzez las pieśni” – dedykowany jest muzyce 

chóralnej.  

 

Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału Kompozytorów bez ograniczenia wieku. 

Dla Kompozytorów, którzy w maju 2019 roku nie ukończą 35 lat, przewidziana jest 

dodatkowa Nagroda ISCM Young Composer’s Award w wysokości 5000 €, wspierana przez 

Music on Main. Wyboru spośród wykonanych utworów w trakcie festiwalu dokona 

międzynarodowe jury. W ramach Nagrody zwycięzca otrzyma również zamówienie na 

napisanie nowego utworu przewidzianego do wykonania podczas przyszłej edycji ISCM 

World Music Days. 

 

Utwory prosimy nadsyłać na adres e-mail: jury_ptmw@arsvitae.pl do dnia 

7 września 2018 roku.  

 

Udział w konkursie na zgłoszenie narodowe PTMW wiąże się z następującymi 

opłatami: 

mailto:jury_PTMW@arsvitae.pl
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 Członkowie PTMW, którzy opłacili na bieżąco składki członkowskie, są zwolnieni 

z opłaty za pierwszą zgłoszoną partyturę. Za każdą kolejną opłata wynosi 30 zł. 

 Osoby niezrzeszone w PTMW zobowiązane są do uiszczenia opłaty w wysokości 40 

złotych za pierwszą nadesłaną partyturę, oraz 50 złotych za każdą następną. 

PKO BANK POLSKI S.A. 

nr 77 1020 1013 0000 0302 0127 1394 
 

Do zgłoszenia (wyłącznie) w wersji elektronicznej prosimy dołączyć następujące 

informacje (w języku angielskim): 

1. wersję utworu w formacie PDF, bądź dokumentację audio/video 

2. nagranie utworu audio/video (jeśli to możliwe) 

3. krótki życiorys w języku angielskim (max.150 słów) 

4. krótki komentarz do utworu w języku angielskim (max. 150 słów) 

5. informacje techniczne dotyczące ewentualnego wykonania utworu 

6. skan pierwszych stron paszportu, lub dowodu osobistego (potwierdzenie obywatelstwa 

lub rezydencji polskiej) 

7. aktualne zdjęcie kompozytora (w wysokiej jakości) z prawami do nieodpłatnej publikacji 

przez PTMW i organizatorów festiwalu 

8. datę urodzenia, narodowość i obywatelstwo, adres (telefon, e-mail, ewentualna strona 

www kompozytora) 

9. informację, w której kategorii jest wysyłany utwór (trzeba podać wybraną kategorię 

zgodnie z listą) 

10. rok powstania utworu, tytuł kompozycji, czas trwania utworu. 

11. zgoda, w formie oświadczenia z własnoręcznym podpisem, na przetwarzanie danych 

osobowych na potrzeby Jury krajowego i międzynarodowego, w tym publikację 

wizerunku i danych biograficznych – wzór zgody w j. polskim i angielskim, w formie 

załącznika, dołączony jest do niniejszego regulaminu. 

12. wypełnioną i podpisaną Aplikację w pdf (w jęz. ang.) – dotyczy wyłącznie zgłoszeń 

indywidualnych. 

 

Niezależnie od decyzji Jury Krajowego PTMW, kompozytorzy, którzy nie zostaną 

wybrani przez Jury krajowe, mogą zgłosić jeden utwór indywidualnie, przesyłając go na adres 

organizatorów Festiwalu. Wpisowe dla tych zgłoszeń wynosi 50 EURO (dowód wpłaty 

należy dołączyć do partytury). Termin nadsyłania zgłoszeń indywidualnych bezpośrednio 

do organizatorów Światowych Dni Muzyki MTMW 2019 upływa 30 września 2018 r. 

Zgłoszenia indywidualne: powinny być nadsyłane na adres:info@worldmusicdays2019.ee 

 

Przypominamy również, że od 2011 roku każda sekcja ma zagwarantowane 

wykonanie przynajmniej 1 utworu z 6 zgłoszonych, pod warunkiem, że przyśle dokładnie 

6 utworów w 4 różnych kategoriach i odpowiadających wymogom zgłoszenia. 

 

Pełny tekst regulaminu jest dostępny na stronie internetowej festiwalu: 

https://www.worldmusicdays2019.ee/#submit 


