Klavírní soutěž ve čtyřruční hře

PER QUATTRO MANI
XII. ročník
Soutěž je určena žákům základních uměleckých škol a škol podobného typu,
není určena studentům konzervatoří a hudebních gymnázií.

TERMÍN:
9. – 10. listopad 2017
POŘADATEL:
Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila Brno,
příspěvková organizace
a
Klub rodičů a přátel ZUŠ Jaroslava Kvapila z. s.
třída Kpt. Jaroše 1939/24
602 00 Brno
MÍSTO KONÁNÍ:
koncertní sál školy
KONCERT VÍTĚZŮ:
koncertní sál školy

KATEGORIE
I. kategorie:
II. kategorie:
III. kategorie:
IV. kategorie:

do 10 let (roč. 2007 a mladší)
do 13 let (roč. 2004 a mladší)
do 16 let (roč. 2001 a mladší)
do 23 let (roč. 1994 a mladší)

Pro každou kategorii je rozhodující věk staršího ze soutěžní dvojice ke dni
31. 12. 2017.

SOUTĚŽNÍ POPLATEK A PŘIHLÁŠKA
Soutěžní poplatek 1 000,- Kč za každou soutěžní dvojici uhraďte do 15. 6. 2017,
a to převodem na bankovní účet:
banka: ČSOB Brno, a.s.
číslo účtu: 183631154/0300
variabilní symbol: rodné číslo staršího ze soutěžní dvojice
Elektronická přihláška je uložena ne webových stránkách školy www.zusjk.cz.
Přihlášku vyplňte a odešlete do 15. 6. 2017. Jiná forma přihlášky než elektronická
nebude akceptována.
Kontakty
tel.: 545 211 818
E-mail: zizkova@zusjk.cz
Informace o soutěži a materiál ke stažení naleznete také na www.zusjk.cz


Do soutěže je možno zařadit pouze 50 soutěžních dvojic. Po naplnění kapacity
nebude brán na další přihlášky zřetel. Nezařazeným zájemcům bude soutěžní
poplatek vrácen. Jeden žák může soutěžit v rámci jedné kategorie pouze
v jedné soutěžní dvojici.
Na základě přijatých přihlášek obdrží účastníci na Vámi uvedenou e-mailovou
adresu informace k organizaci soutěže, ubytování a stravování apod.

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY



soutěž je jednokolová
hra zpaměti není podmínkou





soutěžící si obrací noty sami
klavíry budou postaveny proti sobě a nebude možné jejich postavění měnit
po překročení časového limitu může být hra přerušena

SOUTĚŽNÍ REPERTOÁR
Pouze originální skladby pro čtyřruční klavír nebo autorova úprava skladby pro
čtyřruční klavír. Je možné zařadit i skladbu pro dva klavíry.
I. kategorie (minutáž 5 - 8 min)
Povinná skladba:
Juraj Hatrík: Krajinou šťastného princa (libovolný výběr)
Nejméně jedna skladba z období baroka nebo klasicismu
II. kategorie (minutáž 7 – 11 min)
Povinná skladba:
Edvard Grieg: Norské tance op. 35 č. 2
nebo
Klement Slavický: Píseň domova
Nejméně jedna skladba z období baroka nebo klasicismu
III. kategorie (minutáž 9 – 13 min)
Povinná skladba:
Franz Schubert: Čtyři polonézy op. 75 (libovolný výběr)
Nejméně jedna skladba z období baroka nebo klasicismu
IV. kategorie (minutáž 10 - 15 min)
Povinná skladba:
Ludwig van Beethoven: Tři pochody op. 45 (libovolný výběr)
Nejméně jedna skladba z období romantismu nebo 20. – 21. stol.
CENY V SOUTĚŽI
Porota vyhlašuje vítěze v jednotlivých kategoriích a rozhoduje o udělení zvláštní
ceny za interpretaci povinné skladby, popřípadě dalších cen pro soutěžící dvojice
a jejich pedagogy.

