
II Przegląd smyczkowych zespołów kameralnych  

oraz seminarium i warsztaty metodyczne 

dla nauczycieli i uczniów szkół muzycznych 

I stopnia regionu opolskiego 

 

Głuchołazy, 27. 05. 2015 r. 
 

Organizatorzy: 

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Jerzego Hellera 
w Głuchołazach 

Głuchołaskie Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki 
Centrum Edukacji Artystycznej  

 

Cele przeglądu, seminarium i warsztatów: 

 

1. Popularyzacja muzykowania zespołowego i prezentacja 

umiejętności dzieci i młodzieży; 
2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności nauczycieli i uczniów 

poprzez udział  w seminarium i warsztatach, wymianę 

doświadczeń pedagogów; 
3. Nabycie umiejętności wypracowania prawidłowych 

nawyków ćwiczeniowych uczniów w początkowej fazie 

grania zespołowego; 
4. Poszerzenie znajomości repertuaru;  

5. Rozwój zespołów smyczkowych w regionie. 

6. Rozwój współpracy pedagogicznej w regionie. 
 

Warunki uczestnictwa: 

 

Przegląd oraz seminarium i warsztaty organizowane są  

co dwa lata. 

Przegląd przeznaczony jest dla zespołów smyczkowych 
składających się z uczniów szkół muzycznych I stopnia 

znajdujących się na terenie regionu opolskiego.  

W skład zespołów mogą wchodzić akustyczne instrumenty 
akompaniujące smyczkom. W przeglądzie mogą wziąć udział 

tria fortepianowe, kwartety fortepianowe itd.  

Wyklucza się nauczycieli oraz absolwentów szkół muzycznych 
I stopnia jako członków zespołów lub dyrygentów. 

 

Program, czas trwania prezentacji: 
 

Każdy zespół powinien wykonać minimum 2 kontrastujące 

utwory. Program dowolny, transkrypcje dopuszczalne, mile 
widziane utwory oryginalne. 

 

Czas trwania prezentacji: 5 – 15 min. 

 

Zgłoszenia: 

 

Zgłoszenia należy przesłać na załączonych kartach do dnia 

13.05. 2015 r. na adres mailowy organizatora, z dopiskiem  

„Smyczkowe Zespoły Kameralne 2015 r.”, 

Adres e-mail: psmglucholazy@jtr.pl 

Prosimy o zgłoszenia w formacie umożliwiającym kopiowanie 

tekstu 

Opłaty i warunki uczestnictwa: 

 

Udział uczniów i nauczycieli w przeglądzie, seminarium 

i warsztatach jest bezpłatny. 

 

Warunkiem udziału w przeglądzie lub seminarium i warsztatach jest 

podpisanie przez rodziców lub prawnych opiekunów uczestników 
oświadczenia stanowiącego załącznik do karty zgłoszeń 

i dostarczenie go za pośrednictwem nauczyciela prowadzącego do 

organizatora najpóźniej w dniu występu. 
 

Szkoły lub uczestnicy, pokrywają we własnym zakresie koszty 

przejazdu i wyżywienia.  
 

Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie finansuje przegląd, 
seminarium i warsztaty metodyczne 

 

Jury Konfrontacji, zasady oceniania: 

 

Skład Jury powoła dyrektor Państwowej szkoły Muzycznej I stopnia 

im. Jerzego Hellera w Głuchołazach. 
Jury oceniać będzie grę uczestników w skali 0 - 25 pkt. 

 

Jury wyłoni zespół – laureata GRAND PRIX, zespoły, które 
otrzymały I, II, III miejsca oraz zespoły wyróżnione.  

 

Jury przyzna nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu 
oryginalnie dedykowanego na dany skład instrumentalny. Nagroda 

specjalna nie może być przyznana za jakąkolwiek transkrypcję lub 

opracowanie. 
 

 
 

Decyzje Jury są niepodważalne i ostateczne. 
Każdy zespół otrzyma dyplom uczestnictwa. 

 

Zespoły występują w kolejności alfabetycznej według nazw 

miejscowości z których pochodzą począwszy od wylosowanej  

przez organizatora litery. 

 

Harmonoogram 

 

Przesłuchania odbędą się w sali widowiskowej Centrum 

Kultury w Głuchołazach 

Seminarium i warsztaty metodyczne odbędą się w sali 

kameralnej 
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Jerzego Hellera 

w Głuchołazach, ul. Bohaterów Warszawy 2,  

tel. + 48 77 439 14 78 

 

Uczestnicy będą mieli do dyspozycji sale w Państwowej Szkole 

Muzycznej I stopnia im. Jerzego Hellera w Głuchołazach 
 

9.30 – 10.00 - spotkanie Jury, ustalenie kryteriów oceniania 
10.00 – 11.30  - przesłuchania, 

11.30 – 11.45  - przerwa, 

11.45 – 13.00  - przesłuchania, 
13.00 - 14.00 - przerwa obiadowa, 

14.00 – 15.00  - konsultacje nauczycieli w Jurorami, 

15.00 – 16.00 - seminarium mgra. Piotra 
Prysiażnika /  

/Deutsche Oper Berlin pt. „Rola lidera w smyczkowym 

zespole kameralnym. Wybrane aspekty wykonawcze 

kameralistyki smyczkowej”. 

16.00  - ogłoszenie wyników przeglądu 

16.00 -19.00 -  warsztaty metodyczne, 

 

Przewidywane zakończenie przeglądu oraz seminarium 

z warsztatami – godz. 19.00 

 

O naszą promocję zadbają: 

 Regionalna Telewizja Opolskie 

 Redakcja „Nowin Nyskich” 

Sali widowiskowej użycza: 

 

Centrum Kultury w Głuchołazach 

 

Wystawę instrumentów smyczkowych zrealizuje: 

 

Sklep Muzyczny „Ragtime’ z Opola 

 

Nagrodę GRAND PRIX ufundował 

 

Impreza organizowana z finansowym wsparciem: 

 

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

 
Wszelkie pytania prosimy kierować do sekretariatu szkoły, tel./fax: 

77/4391478 w godz. 8.00-16.00 

lub na adres: 

  psmglucholazy@jtr.pl 

mailto:psmglucholazy@jtr.pl

