Mузичка школа
„Јосип Славенски“
ПЕТО ТАКМИЧЕЊЕ ФЛАУТИСТА
„СЛАВЕНСКИ“

13. - 16. 12. 2018.
Београд
Радослава Грујића 2а
ПРОПОЗИЦИЈЕ
Петог такмичења флаутиста „Славенски“
Члан 1.
Такмичење се одржава у Београду од 13. до 16. децембра 2018. године у Музичкој школи
„Јосип Славенски“, Београд, Радослава Грујића 2а.
Члан 2.
Такмичење се одвија по разредима
(основна и средња школа):
I разред основне – до 4 минута
(програм по слободном избору)

II разред основне – до 5 минута
(програм по слободном избору)
III разред основне – до 7 минута
(програм по слободном избору)
IV разред основне – две или више композиција у трајању до 8 минута
обавезна композиција : М. Логар- Менует
V разред основне – две или више композиција у трајању до 8 минута
обавезна композиција: В. Миланковић - Ноктурно
VI разред основне – две или више композиција у трајању до 10 минута
обавезна композиција: М. Пребанда – Босански пасторале (избор ставова)
I разред средње
две или више композиција из различитих епоха у трајању до 16 минута
обавезна композиција : З. Вауда – Ноктурно
II разред средње
две или више композиција из различитих епоха у трајању до 18 минута
обавезна композиција : А. Гргин – Мала прича
III разред средње
две или више композиција из различитих епоха у трајању до 20 минута
обавезна композиција: П. Озгијан – Suita concertante (избор ставова)
IV разред средње
две или више композиција из различитих епоха у трајању до 25 минута
обавезна композиција: А. Гргин – Капричо

Програм се изводи из нота или напамет.
Ноте свих задатих композиција се налазе на сајту школе www.slavenski.edu.rs.
Члан 3.
Жири има могућност да прекине такмичара чија минутажа прелази дозвољену.
Члан 4.
Жири за основну музичку школу:
Председник жирија: - проф. Александра Хорват (МШ „Исидор Бајић“, Нови Сад)

Чланови жирија:
 проф. Слободанка Васиљевић Љујић (МШ „Живорад Грбић“, Ваљево)
 проф. Тамара Цвејић (МШ „Јосиф Маринковић“, Вршац)
секретар жирија: проф.Милица Јевић (МШ „Јосип Славенски“, Београд)
Жири за средњу музичку школу:
Председник жирија: проф. Миомир Симоновић (Факултет музичке уметности, Београд)
чланови жирија:




проф. Марина Ненадовић (МШ „ Јосиф Маринковић“, Београд)
проф. Александар Буркерт (МШ „Живорад Грбић“, Ваљево)
проф. Владислав Стајевић (МШ „Коста Манојловић“, Земун)

секретар жирија: проф. Ана Младеновић (МШ „Јосип Славенски“,Београд)
Рад жирија је јаван.
Члан 5.
Уплата донације за такмичење износи:
од I – III разреда омш – 2.500.- дин.
од IV – VI разреда омш – 3.000 - дин.
за све разреде смш – 3.500.- дин.
по једном такмичару и уплаћује се на жиро рачун број 840 – 1020666 – 32, сврха уплате:
донација за такмичење.
Такмичари из иностранства уплату донације извршиће на дан такмичења.
У случају да такмичар одустане, уплаћени износ се не враћа.
Члан 6.
За такмичење је потребно доставити:



попуњену пријаву
доказ о извршеној уплати
Члан 7.

Пријаве послати до 1.12.2018. године ( www.slavenski.edu.rs ). Доказ о уплати
(фотографију или скен уплатнице) послати на адресу slavenski.flauta@gmail.com

Члан 8.
Бодовање:
90 – 100 поена – прва награда
80 – 89,99 поена – друга награда
70 – 79,99 поена – трећа награда
60 – 69,99 поена – похвала
На основу мишљења жирија изабраће се:
 лауреат за омш
 лауреат за смш
 најбоље извођење једне од наведених обавезних композиција у омш
 најбоље извођење једне од наведених обавезних композиција у смш
Члан 9.
Такмичари сами сносе трошкове пута и боравка у Београду.
Члан 10.
Школа обезбеђује корепетитора по потреби уз новчану надокнаду. Уз пријаву је потребно
доставити скенирану клавирску партитуру.
Члан 11.
Организатор такмичења задржава право снимања, репродуковања, као и преноса
програма, а да при том такмичари немају право на накнаду за видео или звучно снимање
њихових извођења.
Члан 12.
Организатор не сноси одговорност за евентуална оштећења инструмента за време боравка
на такмичењу.

Тијана Ковачевић , проф. – директор такмичења
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