Lions Clubs International
Lions klub Rijeka i Distrikt 126 – Hrvatska

Priređuju
MEĐUNARODNO NATJECANJE GLAZBENE MLADEŽI ZA

XVI. GRAND PRIX
22.- 25. TRAVNJA 2010. GODINE
GRAND PRIX
2. NAGRADA
3. NAGRADA
PRIX LC RIJEKA

-

7,500.00 kn
3,500.00 kn
2,000.00 kn
2,000.00 kn

SVEČANI KONCERT FINALISTA
Nedjelja, 25. travnja 2010. u 18.00 sati
Mramorna dvorana Pomorsko-povijesnog muzeja, Rijeka

Lions klub Rijeka i Distrikt 126 - Hrvatska

MEĐUNARODNO NATJECANJE GLAZBENE MLADEŽI ZA

XVI. GRAND PRIX
Propozicije:
 Pravo sudjelovanja imaju mladi glazbenici rođeni poslije 01. siječnja
1992. godine koji pripreme kratki program (minimalno 10 a najviše 15
minuta) u kojem će biti zastupljeno barem jedno djelo hrvatskog autora;
 U slučaju pristupanja natjecanju dua, tria ili bilo kakvog ansambla,
uplaćuje se samo jedna kotizacija a eventualnu nagradu primaju
zajednički. Dobni uvjet ostaje za svakog pojedinog člana ansambla;
 Instrumentaliste ili vokalne pjevače koji pristupaju natjecanju mogu
pratiti na glasoviru osobe po njihovom izboru (bez obzira na dob) i iste
ne plaćaju kotizaciju;
 Natječe se u jedinstvenoj kategoriji, bez obzira na instrument ili dob
natjecatelja (jedinstvena kategorija - do 19 godina) a raniji dobitnici 1.
nagrade (Grand Prix-a) nemaju pravo nastupa;
 Pravo natjecanja imaju učenici i studenti javnih i privatnih škola i učilišta
kao i samouki mladi glazbenici;
 Prijavljeni natjecatelji dobivaju diplomu za učešće na XVI. Grand Prixu;
 Organizator ne snosi troškove boravka kandidata;
 Svi izlučni nastupi su javni i otvoreni za publiku a završnica u nedjelju
25. travnja sa početkom u 18.00 sati je svečani koncert finalista kada će
laureatima biti podijeljene nagrade, prijelazni pokal kao i diplome;

 Kotizacija iznosi 200.00 Kn i uplaćuje se na žiro račun:
Lions Club Rijeka
OIB 21602875188
2340009-1100182057

 Inozemni natjecatelji šalju samo ispunjenu prijavu a uplaćuju kotizaciju u
iznosu 50 € prije izlučnih natjecanja u Rijeci;
 Ispunjavanjem prijavnice i uplatom kotizacije prihvaćaju se propozicije
tiskane na ovom obrascu;
 Ocjenjivački sud čine eminentni glazbeni umjetnici ili kritičari iz
domovine i inozemstva, mahom profesori na Muzičkoj akademiji Zagreb.
 Ocjenjivački sud može suspendirati kandidata ako se isti ponaša protivno
natjecateljskom kodeksu ili netočno navede osobne podatke;
 Uz prijavnicu natjecatelji prilažu i presliku dokumenta kojom potvrđuju
navedeni nadnevak rođenja (osobna, putovnica, izvod iz knjige rođenih…)
 Fond nagrada iznosi 15,000.00 Kn i predviđena je podjela slijedećih
nagrada:
1. nagrada - 7,500.00 kn
2. nagrada - 3,000.00 kn
3. nagrada - 1,000.00 kn
Nagrada LC Rijeka - 2,000.00 kn *
*

Nagrada Lions Cluba Rijeka dodjeljuje se za najbolje izvedeno djelo hrvatskog skladatelja.

 Ocjenjivački sud može fond nagrada i drugačije raspodijeliti a pobjedniku se ime upisuje na prijelazni pokal koji ostaje u vlasništvu kluba,
dok plakete i diplome postaju trajnim vlasništvom laureata.
 Dobitnik 1. nagrade odnosno pobjednik Međunarodnog natjecanja
glazbene mladeži za Lions Grand Prix biti će poseban gost priznatog
Gudačkog kvarteta Rucner u ciklusu „Četiri godišnja doba“

IZLUČNA NATJECANJA
Izlučna natjecanja održavaju se u:
• Split, 14. ožujka 2010.
Srednja glazbena škola „Josip Hatze“
Trg Hrvatske bratske zajednice 3, 21000 Split
Prijavnice sa preslikom uplatnice najkasnije do 7.03. slati na adresu:
Lion Sanja Erceg Vrekalo, Slovenićeva 11, 21000 Split
E-pošta: ercegsanja@yahoo.com
Mobitel: 091 / 500 49 55
• Zagreb, 15-16 ožujka 2010.
Društvo hrvatskih skladatelja, Berislavićeva 9, 10000 Zagreb.
Prijavnice sa preslikom uplatnice najkasnije do 08.03. slati na adresu:
Lion Rozina Marija Milčić, Šeferova 8, 10000 Zagreb
E-pošta: branimir.milcic@zg.t-com.hr
Mobitel: 098 / 925 28 84
• Slavonski Brod, 27. ožujka 2010.
Glazbena škola „Ivan Zajc“, Vukovarska 1, 35000 Slavonski Brod.
Prijavnice sa preslikom uplatnice najkasnije do 20.03. slati na adresu:
Lion Dario Balekić, Augusta Šenoe 41, 31400 Đakovo
E-pošta: dbalekic@yahoo.com
Mobitel: 091 / 882 77 76
• Rijeka, 22. travnja 2010.
Dvorana Filodrammatica, Korzo 28, 51000 Rijeka
Prijavnice sa preslikom uplatnice najkasnije do 15.04. slati na adresu:
PDG Olga Šober, Strossmayerova 4, 51000 Rijeka
E-pošta: olga@sober.hr
Mobitel: 098 / 216 922
Sve ostale informacije mogu se dobiti od predsjednice organizacijskog odbora

Olge Šober
telefon: 051/42 35 08; 098/21 69 22
fax: 051/423 508 ili Olga@Sober.hr

