IV KONKURS MŁODYCH TALENTÓW - 2018
dla upamięt nienia 100-nej rocznicy odzyskania niepodległości przez
Polskę

Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Federacji Polek w Kanadzie.
Konkurs adresowany jest do polonijnych młodych muzyków, wokalistów i instrumentalistów
identyfikujących się z muzyką klasyczną i współczesną.
REGULAMIN KONKURSU
Kategorie, warunki uczestniczenia
- Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
Junior 12 - 18 lat – instrumentaliści i wokaliści
Senior 19 - 24 lat – instrumentaliści i wokaliści
- Zwycięzcy 1, 2 i 3 miejsca w poprzednich konkursach nie mogą brać udziału w tegorocznym
konkursie
Repertuar:
- na nagranie kwalifikujące dwa kontrastujące utwory: jeden polskiego kompozytora i jeden
utwór dowolny. Nagranie w formacie mp3, nieprzekraczające łącznie czasu 5 minut należy
przesłać do 20 września 2018 r.
- na koncert konkursowy dwa kontrastujące pełne utwory nie przekraczające w sumie 10’.
Jeden utwór polskiego kompozytora i jeden dowolny. Mogą to być inne utwory niż te
umieszczone na nagraniu kwalifikującym
- Dopuszcza się prezentacje z użyciem nagrania akompaniamentu instrumentalnego
Terminy Konkursu
20 września - ostatni termin nadsyłania zgłoszenia na Konkurs
30 września - przesłuchanie nadesłanych nagrań i weryfikacja dokumentów przez Jury
Konkursu. Na tej podstawie zostaną wybrani kandydaci dopuszczeni do występów
konkursowych. Zawiadomienie o wyniku tej selekcji zostanie przesłane kandydatom e-mailem.
21 października - Koncert Laureatów, występ konkursowy przed publicznością i Jury Konkursu,
ogłoszenie wyników, rozdanie nagród
Nagrody
Możliwość wystąpienia przed szeroką publicznością jest najcenniejszą formą nagrodzenia
zwycięzców Konkursu. Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa,
a zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody pieniężne i promocje w polskich mediach.Główny
Laureat Konkursu wystąpi 11.11.2018 roku w Mississauga na koncercie "Droga do
Niepodległej" pod batutą Maestro Macieja Jaśkiewicza.
Jury Konkursu
Organizatorzy konkursu powołują Jury złożone z renomowanych muzyków ze środowiska
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polonijnego. Jury pod przewodnictwem Maestro Macieja Jaśkiewicza oceniać będzie dobór
repertuaru, interpretację, ogólny wyraz artystyczny, a także stopień trudności prezentowanych
utworów. Wykonanie z „żywym” akompaniamentem rekomendowane.
Decyzje Jury są ostateczne.
Zgłoszenia kandydatów
należy przesłać do 20 wrzesnia 2018 na adres mlodetalenty2018@gmail.com.
Pełne zgłoszenie powinno zawierać:
wypełnioną Kartę Zgłoszeniową
nagranie kwalifikujące
krótki życiorys kandydata
fotografię typu paszportowego
Koncert Laureatów
Odbędzie się 21 października, 2018 r. o godz. 15.00, 206 Beverley St.Toronto zaraz po
przesłuchaniu koncertowym i po ogłoszeniu wyników. Zwycięzcy zaproszeni do udziału w tej
części koncertu mogą wykonać jeden utwór według własnego wyboru, niekoniecznie z
repertuaru koncertowego.
Dodatkowe informacje
- Regulamin i Kartę Zgłoszeniową pobrać można na stronie internetowej:
www.federacjapolek.ca/regulamin.pdf  i www.federacjapolek.ca/zgloszenie.pdf
- Organizatorzy nie zwracają kosztów poniesionych przez uczestników Konkursu, w tym
kosztów podróży, wyżywienia, noclegów itp. oraz nie ubezpieczają uczestników Konkursu.
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dysponowania materiałem audiowizualnym z koncertu
w celach promocyjnych.
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