RĪGAS MŪZIKAS INTERNĀTVIDUSSKOLA
Kalnciema iela 160, Rīga, LV-1046, tālrunis 67612391, fakss 67612391, e-pasts rmivs@riga.lv

RĪGAS MŪZIKAS INTERNĀTVIDUSSKOLAS
III Starptautiskā jauno pianistu konkursa

PRIMAVERA

NOLIKUMS
Konkursu organizē: Rīgas Mūzikas internātvidusskola (turpmāk tekstā RMIVS)
Konkursa norises laiks un vieta: 2019.gada 11.maijs, Rīgas Mūzikas internātvidusskolā, Šampētera
ielā 98, Rīgā
Konkursa mērķi:





Iepazīstināt ar Latviju kā valsti ar dziļām klavierspēles tradīcijām;
Popularizēt savas valsts komponistu skaņdarbus;
Sekmēt pieredzes apmaiņu starp Latvijas un citu valstu jaunajiem mūziķiem un pedagogiem;
Sekmēt audzēkņu radošo un māksliniecisko izaugsmi.

Konkursa noteikumi:
Konkursā tiek aicināti piedalīties jaunie pianisti līdz 16 gadu vecumam.
Konkursa dalībnieki tiek iedalīti 2 vecuma grupās:
A 8 – 11 gadi;
B 12 – 16 gadi.

Konkurss notiek vienā kārtā un ir atklāts.
Konkursa dalībnieki spēlē alfabētiskā secībā.
Konkursa dalībniekiem jāatskaņo 2 skaņdarbi:
1) savas valsts komponista skaņdarbs,
2) brīvas izvēles skaņdarbs.
Abi skaņdarbi jāatskaņo no galvas.
Katrs dalībnieks sagatavo pieteiktā repertuāra nošu materiālu 3 eksemplāros, kurus pirms uzstāšanās
iesniedz žūrijai, pretējā gadījumā priekšnesums netiks vērtēts.
Programmas hronometrāža:
A grupa līdz 5 min.
B grupa līdz 8 min.

Konkursa vērtēšana un apbalvošana:
Konkursa dalībniekus vērtē starptautiska žūrija, kuras priekšsēdētāju un sastāvu apstiprina RMIVS
direktore. Konkursa dalībniekus vērtē 25 punktu sistēmā. Žūrijas komisijas lēmums ir galīgs un nav
apstrīdams. Konkursa dalībnieki saņem atzinības rakstus vai diplomus un balvas. Tiek piešķirta
speciālbalva par labāko savas valsts komponista skaņdarba atskaņojumu.
Žūrija izvirza dalībniekus, kuriem jāpiedalās noslēguma koncertā, kas notiks 2019.gada 11.maijā.
Apbalvošana notiks koncerta laikā. Dalībnieki, kuri koncertā neieradīsies, balvu nesaņems.
Vērtēšanas kritēriji:






Skaņdarbu satura izpratne un mākslinieciskais sniegums;
Atskaņojuma tehniskā kvalitāte;
Atskaņojuma stilistiskā atbilstība;
Artistiskums un uzstāšanās kultūra;
Repertuāra grūtības pakāpe.

Pieteikšanās kārtība:
Dalībnieku pieteikumus iesūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: primavera.riga@inbox.lv līdz 2019.gada
11.aprīlim (pieteikuma veidlapa pielikumā).
Dalības maksa konkursā 15 EUR, tā ir jāpārskaita līdz 2019.gada 29.aprīlim uz sekojošu
kontu: LV89NDEA0021000916050
banka: Luminor Bank AS
ar norādi: par dalību konkursā PRIMAVERA
Dalībnieka neierašanās gadījuma dalības maksa netiek atmaksāta.

Ceļš un uzturēšanās:
Dalībnieki patstāvīgi noformē ceļošanai nepieciešamos dokumentus un apmaksā ceļa izdevumus.
Konkursa organizētāji nodrošina naktsmītnes. Ēdināšana: 4.98 EUR (3 reizes dienā),
tikai pusdienas: 2.00 EUR.

Kontaktinformācija:
Tālrunis: 26440062; e-pasts: primavera.riga@inbox.lv
Adrese: Šampētera iela 98, Rīga, LV-1046

Pielikums Nr.1

PIETEIKUMA ANKETA DALĪBAI KONKURSĀ PRIMAVERA

Dalībnieka vārds, uzvārds
Dzimšanas datums
dd/mm/gggg
Pedagoga vārds, uzvārds.
Kontaktinformācija: tel. nr., e-pasta
adrese
Iestāde, pilsēta, valsts
Repertuārs

1.
2.

Programmas kopējā hronometrāža

Jā
Nepieciešamas naktsmītnes:
Nepieciešama ēdināšana:

Nē

