
 

VIII MIĘDZYPOWIATOWY PRZEGLĄD KEYBOARDOWY 

„Mistrz klawiatury  2017” 

REGULAMIN 

Organizator: 
Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie 

Współorganizatorzy: 
Wielkopolskie Kuratorium Oświaty w Poznaniu 

Sklep muzyczny „Bońka Sound” w Koninie 
 
Cele przeglądu: 
- prezentacja i popularyzacja gry na elektronicznych instrumentach klawiszowych; 

- kształtowanie i uaktywnienie poziomu artystycznego  amatorskiego ruchu muzycznego;  

- upowszechnianie nowych pozycji repertuarowych; 

- doskonalenie warsztatu wykonawczego i pedagogicznego 

- promowanie i integrowanie młodych instrumentalistów 

  

Miejsce i termin: 
Sala kameralna MDK         

13.05 2017r. godz.10:00 (sobota)      
 

Założenia organizacyjne: 
1.W przeglądzie mogą brać udział soliści i zespoły keyboardowe (do kwartetu włącznie)  
  w następujących kategoriach wiekowych: 
     soliści                                                       zespoły 

I      do  9 lat                                      (bez kategorii wiekowych) 

II    10 - 13 lat                                     

III  14 - 17 lat  

2. Warunkiem udziału w przeglądzie jest prezentacja dwóch utworów  –  zróżnicowanych  

    pod względem charakteru, przeznaczenia, stylu itp. 

    preferowane  kompozycje publikowane w wydawnictwach!    

3. Repertuar w całości musi być wykonywany  z pamięci i na żywo - prawa ręka gra melodię, 

   lewa  akompaniament (nie dopuszcza się gry z wgranym podkładem harmonicznym lub    

    wgraną linią melodyczną i itp.). 

4. Utwory całościowo wykonywane techniką pianistyczną będą dyskwalifikowane. 

5. Łączny czas prezentacji nie może przekraczać 10 min. 

6. Wykonawcy grają na własnych  instrumentach. 

7. W przeglądzie nie mogą brać udziału uczniowie państwowych szkół  muzycznych. 

8. Zgłoszony repertuar nie może ulec zmianie. 

9.Wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć do organizatora w nieprzekraczalnym     

    terminie (ze względów organizacyjnych) do 8 maja 2017r. 

 

[Wpisz cytat z dokumentu albo podsumowanie 

interesującej kwestii. Pole tekstowe można 

umieścić w dowolnym miejscu w dokumencie. 

Użyj karty Narzędzia pól tekstowych, aby zmienić 

formatowanie pola tekstowego cytatu.]

  

 

 

 

 

 

 

 
Nagrody i wyróżnienia: 
Laureaci poszczególnych kategorii wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe 

i wyróżnienia.  

Wszyscy uczestnicy przeglądu uhonorowani zostaną pamiątkowymi dyplomami. 

Organizator przewiduje nagrodę GRAND PRIX  przeglądu dla szczególnie 

wyróżniającego się wykonawcy. 

Jury zastrzega sobie prawo do podziału  nagród! 

 

Kryteria oceny: 
 Jury powołane przez organizatora oceniać będzie:   

- dobór repertuaru dostosowany do umiejętności i wieku uczestnika  

- umiejętności techniczne wykonawcy 

- interpretację i stopień wykorzystania możliwości  instrumentu 

- biegłość manualną i muzykalność  

- ogólny wyraz  artystyczny 

 

Uwagi końcowe: 
Organizator zapewnia nagłośnienie oraz statywy pod instrumenty (wymagania 

techniczne dotyczące  prezentacji należy wyszczególnić w karcie zgłoszenia).  

Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem niniejszego  

regulaminu. 

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator w porozumieniu  

z Komisją Artystyczną przeglądu. 
 

 

 

 

 

 

 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania imprezy bez 

podania przyczyny. 


