
REGULAMIN 

OGÓLNOPOLSKIEGO  KONKURSU  MUZYKI KAMERALNEJ 

dla młodzieży szkół muzycznych II st. 

Wokół Mozarta 

(w 260. rocznicę urodzin Wolfganga Amadeusza Mozarta) 

Kraków,  26 - 27.11.2016 r. 

 
I. 
 
Wstęp: 
 
Konkurs Wokół Mozarta adresowany jest do młodych muzyków-kameralistów 
wszelkich specjalności instrumentalnych, w tym także dla śpiewaków. Pragnieniem 
organizatorów jest wzbudzenie zainteresowania muzykowaniem kameralnym, 
a w szczególności związanym z muzyką klasycyzmu oraz propagowanie twórczości 
Wolfganga Amadeusza Mozarta w związku z przypadającą 260-tą rocznicą jego 
urodzin. Konkursowi towarzyszą warsztaty i wykłady poświęcone artykulacji  
i pierwszym utworom wokalnym w epoce klasycyzmu skierowane zarówno do uczniów, 
jak i pedagogów. 

 

II.  

Cele: 

 - propagowanie muzyki kameralnej wśród młodzieży, 

- prezentacja osiągnięć i wymiana doświadczeń w dziedzinie 
wykonawstwa muzyki kameralnej, 

 - upowszechnianie historycznych praktyk wykonawczych 

 

III. 

 Organizatorami konkursu są: 

 - Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie 

 - Stowarzyszenie Promujące Młodych Artystów w Krakowie 

 - Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka w Krakowie 

- Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka w Krakowie  
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 IV. 

Termin i miejsce realizacji: 

Przesłuchania konkursowe odbędą się 26 i 27 listopada 2016 r. w Zespole 
Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie,                      
os. Centrum E 2. 

26 listopada  
od godz. 10.00 - przesłuchania konkursowe zespołów kameralnych  

 godz. 15.00 - wykład "O artykulacji u W. A. Mozarta" prof. Magdalena 
Szczepanowska 

 godz. 16.00 - 21.00 - lekcje otwarte/warsztaty 
 warsztaty dla wokalistów 
 warsztaty dla instrumentalistów 

 cały dzień: wystawa prac plastycznych 
 

27 listopada  
od godz. 10.00 - przesłuchania konkursowe zespołów kameralnych 

 12.00 - obrady Jury (czas wolny dla uczestników) 
 godz. 15.00 – wykład “Czy W. A. Mozart był kompozytorem pierwszych 

wokalnych utworów muzycznych?” prof. dr hab. Piotr Łykowski 
 godz. 16.00 - ogłoszenie wyników konkursu muzycznego i plastycznego, 

rozdanie dyplomów i nagród 
 godz. 17.00 - koncert laureatów 
 cały dzień: wystawa prac plastycznych 

 

V.  

Warunki uczestnictwa : 

1. Konkurs Wokół Mozarta jest przeznaczony dla uczniów szkół muzycznych II st. 

2. Skład kameralny należy rozumieć jako występ co najmniej dwóch osób w 
dowolnych, obranych przez siebie wersjach obsadowych.   

3. Dopuszczalne są aranżacje i opracowania utworów.  

4. Konkurs jest jednoetapowy. 

5. O dokładnym terminie prezentacji konkursowej zespoły zostaną powiadomione. 

6. Program nie musi być wykonywany z pamięci. 

7. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne. 

8. Konkurs kończy się Koncertem Laureatów.  

9. Uczestnictwo w Koncercie Laureatów jest obligatoryjne. 
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VI.  

Program: 

1. Dowolna kompozycja kameralna Wolfganga Amadeusza Mozarta lub z epoki 
klasycyzmu. 

2. Dowolna kompozycja kameralna. 

Czas trwania programu: od 15 do 20 minut. 

 

VII. 

Uczestników ocenia jury w składzie: 

prof. Bogumiła Gizbert-Studnicka - klawesyn, koordynator projektu, 
przewodnicząca jury konkursu muzycznego 
 
prof. Piotr Łykowski - kontratenor, Akademia Muzyczna we Wrocławiu, wykładowca 
i prowadzący warsztaty dla wokalistów 
 
prof. Magdalena Szczepanowska - skrzypce, Uniwersytet Muzyczny F. Chopina w 
Warszawie, Akademia Muzyczna w Krakowie; członek jury konkursu muzycznego, 
wykładowca i prowadzący warsztaty dla instrumentów smyczkowych 
 
dr hab. Janusz Antonik – klarnet, adiunkt Akademii Muzycznej w Krakowie, 
wykładowca, członek jury konkursu muzycznego. 

mgr Monika Modrzejewska - skrzypce, koordynator z ramienia MDK  

im. J. Korczaka w Krakowie, sekretarz jury konkursu muzycznego 

 

VIII. 

Nagrody: 

1. Dla najlepszych zespołów przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe. 

2. Wręczone będą również 2 nagrody specjalne:  

- za najlepsze wykonanie utworu W. A. Mozarta 

- za wybitne wykonanie i za współpracę muzyków zespołu kameralnego. 
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IX. 

Zgłoszenia: 

1. Zgłoszenia uczestników należy przesłać drogą elektroniczną na wypełnionej karcie 
zgłoszenia (zał. 1) na adres: info@mdkkorczak.pl. 

2. Wpisowe na konkurs i warsztaty wynosi: 40 zł od osoby. 

3.Wpisowe za cały zespół należy wpłacić na konto: Stowarzyszenie Młodych 
Artystów w Krakowie - numer konta:  85 1160 2202 0000 0000 3013 6301 
z dopiskiem Wokół Mozarta. 

4. W razie rezygnacji kandydata wpisowe nie podlega zwrotowi. 

5. Kartę zgłoszenia wraz z potwierdzeniem (kopia) wpłaty wpisowego za cały zespół 
należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2016 r. 

6. Koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania pokrywają uczestnicy. W razie 
potrzeby organizatorzy służą informacją. Organizatorzy nie zajmują się rezerwacją 
noclegów i wyżywienia. 

 

X. 

Konkursowi towarzyszyć będzie wystawa prac laureatów konkursu 
plastycznego dla dzieci ze szkół podstawowych woj. małopolskiego 
organizowanego przez MDK im. J. Korczaka w Krakowie. 

 

XI. 

Nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata wpisowego oznacza akceptację Regulaminu 
oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych 
na potrzeby realizacji Konkursu, a także wyrażenie zgody na wykorzystanie 
wizerunku Uczestnika na potrzeby promocyjne wydarzenia w przypadku publikacji 
zdjęć z konkursu. 

 

XII. 

Biuro konkursu 

Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka, os. Kalinowe 18, 31-814 Kraków 
tel.: 012 647 15 25 , tel./ fax 012 648 37 50, e-mail: info@mdkkorczak.pl 
www.mdkkorczak.pl  


