
 
PASJE I TALENTY 2012 – KONKURS INSTRUMENTALISTÓW  

I ZESPOŁÓW INSTRUMENTALNYCH 
 
 
 

Szanowni Państwo! 
 
Z prawdziwą przyjemnością pragniemy zaprosić Was do udziału w konkursie 
instrumentalistów i zespołów instrumentalnych w ramach programu „PASJE I TALENTY”. 
Poprzednie edycje naszej imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów 
kieleckich szkół i placówek kulturalnych. Wielu uczestników zaprezentowało programy na 
naprawdę wysokim poziomie. W krótkim czasie nasza impreza stała się jedynym w mieście 
konkursem, w którym swoje umiejętności mogą zaprezentować młodzi instrumentaliści 
reprezentujący różne style i instrumenty w bardzo szerokim przedziale wiekowym. 
Jako organizatorzy konkursu pragniemy, aby impreza nasza rozwijała się, wzrastał jej poziom 
artystyczny i atrakcyjność zarówno dla uczestników i widzów. W tegorocznej edycji 
planujemy rozszerzyć grono uczestników o placówki kulturalne: kluby, ogniska muzyczne, 
domy kultury). Postanowiliśmy również, że koncert laureatów odbędzie się w Galerii „Ślad” 
w Młodzieżowym Domu Kultury i zaprezentują się w nim tylko uczestnicy konkursu 
instrumentalistów i zespołów instrumentalnych. 
Przewidujemy także krótki recital w wykonaniu naszego gościa specjalnego (szczegóły 
wkrótce). 
Wszystkie proponowane przez nas zmiany mają na celu podniesienie rangi konkursu, a także 
stworzenie podczas koncertu laureatów atmosfery i oprawy należnej tego typu wydarzeniom. 
Więcej szczegółów jak również karty zgłoszenia, znajdziecie Państwo na naszej stronie 
internetowej 
www.mdkkielce.pl 
Liczymy, że nasza propozycja spotka się z zainteresowaniem ze strony wszystkich jej 
adresatów. 
A zatem do zobaczenia i usłyszenia już wkrótce... 
Z muzycznym pozdrowieniem – Organizatorzy 
 
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach 
 
Termin eliminacji: 20.02.2012 r. ( poniedziałek) godz. 11.00 
 
Miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach, ul. Kozia 10A – Galeria „Ślad” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.mdkkielce.pl


 
 

Regulamin Konkursu: 
 
 
 

1. W eliminacjach do konkursu uczestnicy wystąpią w następujących kategoriach: 
- kategoria I – szkoły podstawowe; 
- kategoria II – szkoły gimnazjalne; 
- kategoria III – licea i szkoły ponadgimnazjalne; 
- kategoria IV – zespoły kameralne (do oktetu włącznie) 
 
2. Podczas eliminacji uczestnicy wykonują dowolny program, którego max. czas prezentacji 
nie  przekroczyć 5 minut. 
3. Jury oceniać będzie wykonawców pod względem: 

ü doboru repertuaru; 
ü poziomu wykonania; (technika gry, interpretacja); 
ü  ogólnego wyrazu artystycznego. 

4. Po przesłuchaniu wykonawców jury przyzna nagrody  i wyróżnienia w każdej kategorii. 
Zgłoszenia udziału w konkursie należy przesłać  lub doręczyć do Młodzieżowego Domu 
Kultury w Kielcach, ul. Kozia 10A w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 06.02.2012 r. 
 
Do dyspozycji uczestników konkursu organizatorzy udostępniają następujące instrumenty 
muzyczne: 

• pianino elektryczne; 
• keyboard; 
• akordeon; 
• pulpity pod nuty. 

Organizatorzy zapewniają uczestnikom  możliwość odbycia próby przed  występem . 
 
Uroczyste wręczenie nagród i koncert laureatów (wyłącznie kategorii instrumentalistów) 
odbędzie się w dniu 22.02.2012 o godz. 17.00 w Młodzieżowym Domu Kultury,  
Kielce , ul. Kozia 10A - Galeria „Ślad”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PASJE I TALENTY 2012 
 

 KONKURS INSTRUMENTALISTÓW 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

1. Imię i nazwisko uczestnika / uczestników (w przypadku zespołu kameralnego) 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

2. Data, miejsce urodzenia i adres uczestnika 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

3. Nazwa i adres szkoły delegującej 

...................................................................................................................................................... 

4. Kategoria (zaznaczyć odpowiednie pole) 

 

  Soliści- szkoła podstawowa 

  Soliści- gimnazjum 

  Soliści- szkoły ponadgimnazjalne 

  Zespoły kameralne  

5. Instrument / instrumenty/, na których uczestnik wykona program 

....................................................................................................................................................... 

6. Program – wpisać tytuł (y) utworu (ów) i nazwisko (a) kompozytora (ów) 

....................................................................................................................................................... 

7. Nazwisko opiekuna w czasie konkursu oraz telefon kontaktowy 

....................................................................................................................................................... 

                                                                                                     

                                                                                              Pieczęć i podpis dyrektora szkoły 

 

 

 


