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XVIII LUBUSKIE SPOTKANIA SKRZYPCOWE
Konkurs uczniów klas skrzypiec szkół muzycznych II st., ogólnokształcących szkół muzycznych
II stopnia oraz uczniów klas VII- VIII ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia.

Regulamin
1. Organizatorem XVIII Lubuskich Spotkań Skrzypcowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna
I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze oraz „Arte”- Stowarzyszenie
Współpracy z PSM I i II st. w Zielonej Górze.
2. XVIII Lubuskie Spotkania Skrzypcowe odbędą się 14.06.2022 (wtorek) w auli Państwowej
Szkoły Muzycznej I i II st. w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 21. Zaplanowane są
w wersji stacjonarnej- tradycyjnej, z zastrzeżeniem zamiany na wersję „online” w sytuacji
zaostrzenia sytuacji sanitarno- epidemiologicznej. W takim wypadku uczestnicy zostaną
ocenieni na podstawie nadesłanych przez nich nagrań. O sposobie przeprowadzenia „Spotkań”
wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem. Informacje
o aktualnych ustaleniach będą również ukazywać się na stronie szkoły (www.psm.zgora.pl).
3. XVIII Lubuskie Spotkania Skrzypcowe mają zasięg makroregionalny i adresowane
są do uczniów klas skrzypiec szkół muzycznych II st., ogólnokształcących szkół muzycznych
II st. oraz uczniów klas VII- VIII ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia.
4. Przewodniczącym jury XVIII LSS będzie prof. Bartosz Bryła. Skład jury „Spotkań” określi
Dyrektor Szkoły. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
5. Uczestnicy będą podzieleni na dwie grupy wiekowe:
-grupa młodsza: klasy VII- VIII OSM I st., klasy I- III PSM II st. i kl. I-III OSM II st.
(7-9 rok nauki);
-grupa starsza: klasy IV- VI PSM II st. i kl. IV- VI OSM II st. (10- 12 rok nauki).
Program:
1) utwór solo np. jedna część z 12 Fantazji G. F. Telemanna lub jedna część
z „Sonat i Partit” J. S. Bacha lub dowolna etiuda (kaprys) lub sonata E. Ysaÿe…itp.
Wyklucza się możliwość wykonania Ciaccony z II Partity d- moll J. S. Bacha.
2) utwór z akompaniamentem np. „miniatura”. Dopuszcza się wykonanie części utworów
cyklicznych (koncertu lub sonaty).
Program należy wykonać z pamięci. Czas występu do 20 min.
6. Uczestnicy wystąpią w kolejności alfabetycznej, począwszy od litery, która zostanie
wylosowana po otrzymaniu zgłoszeń. Harmonogram występu wykonawców zostanie
zamieszczony na stronie internetowej szkoły (www.psm.zgora.pl).

7. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości uczestników.
9. Zgłoszenia uczestników należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 13.05.2022 r.
wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy (na stronie szkoły, zakładka „konkursy”/ XVIII
Lubuskie Spotkania Skrzypcowe) wraz ze skanem dowodu wpłaty wpisowego 100 zł.
Wpisowe nie podlega zwrotowi.

Wpłata wpisowego na konto Stowarzyszenia „Arte”;

nr konta: 89 1090 1535 0000 0001 4162 0367

w tytule wpłaty należy wpisać „XVIII LSS” oraz imię i nazwisko uczestnika

koordynator XVIII Lubuskich Spotkań Skrzypcowych:
Leszek Kucharuk
tel. +48 603 672 684
e- mail: a.art@o2.pl (w tytule maila proszę wpisać XVIII LSS)

