Legnickie Centrum Kultury im. H. Karlińskiego
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Legnicy
ogłaszają

MIĘDZYNARODOWY KONKURS KOMPOZYTORSKI
w ramach Festiwalu

Regulamin Konkursu
Organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego:
Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego,
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Legnicy,
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina (Zakład Muzyki Kościelnej)
Akademia Muzyczna im. G i K. Bacewiczów w Łodzi (Katedra Organów i Muzyki Kościelnej).
2. Przedmiot konkursu: oryginalne kompozycje przeznaczone na organy solo.
3. Kompozycje mają nawiązywać do obchodów jubileuszu 500-lecia Reformacji i mają być
przeznaczone na organy ewangelickiego Kościoła Marii Panny w Legnicy (2 manuały z pedałem, dyspozycja w załączeniu).
4. Uczestnikami konkursu mogą być kompozytorzy różnych narodowości, którzy nie ukończyli 35 roku życia (do końca 2017 roku) oraz studenci kierunków muzycznych niezależnie
od wieku.
5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy oryginalne kompozycje swojego autorstwa.
6. Czas trwania utworu: nie może przekraczać 10 minut.
7. Zgłoszony do konkursu utwór nie może być wcześniej wydany w żadnej formie, wykonany
publicznie ani nagrodzony na innym konkursie kompozytorskim.
8. Kompozycję w postaci oznaczonej godłem kompletnej partytury w formacie A4 w trzech
egzemplarzach należy przesłać wraz z zamkniętą kopertą sygnowaną tym samym godłem.
Koperta musi zawierać kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną podpisem uczestnika
oraz dane: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, krótki biogram
oraz dowód wpłaty wpisowego w wysokości 20 € (lub równowartość w PLN) za każdy zgłaszany utwór na konto: Legnickie Centrum Kultury im. H. Karlińskiego: 91 1090 2066 0000
0005 4200 0402 dopiskiem „MKK LCO 2017”
9. Dopuszcza się również dołączenie dodatkowo płyty CD z komputerowym nagraniem kompletnego utworu.
10. Partytury utworów należy przesłać na adres:
Legnickie Centrum Kultury im. H. Karlińskiego,
1.
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13.
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ul. Chojnowska 2, 59-220 Legnica, Polska,
z dopiskiem „MKK LCO 2017”
nie później niż do 20 czerwca 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).
Przesłane prace nie podlegają zwrotowi.
Partytury nieczytelne i niespełniające wymogów regulaminu nie zostaną zakwalifikowane
do konkursu.
Oceny prac konkursowych dokona profesjonalne Jury złożone z uznanych autorytetów
w dziedzinie kompozycji, gry na organach i improwizacji.
Jury przyzna I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.
Jury zastrzega sobie prawo nieprzyznania pierwszego miejsca lub wyróżnienia.
Utwory będące laureatami konkursu zostaną wykonane podczas Festiwalu XXXI Legnickie Conversatorium Organowe w Kościele Mariackim w Legnicy we wrześniu 2017 roku,
nagrane, a w przyszłości również wydane drukiem.
Posiedzenie Jury i ogłoszenie wyników będą miały miejsce na przełomie czerwca i lipca
2017 roku.
Zgłoszenie do udziału w konkursie jest jednocześnie akceptacją warunków konkursu.
Ewentualne spory będą rozstrzygane w oparciu o tekst polski regulaminu.

