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Kiss Imre

Regulament de organizare și desfășurare a concursului de interpretarea a studiilor „Brillante”
Ediția a IV-a

Art. 1. Concursul de interpretarea a studiilor „Brillante” se adresează elevilor din ciclul primar și
gimnazial din învățământul vocațional de arte, cu specializarea muzică din județul Covasna.
Art. 2. Concursul este organizat de Inspectoratul Școlar Județean Covasna, Școala Gimnazială „Molnár
Józsiás” din Tg. Secuiesc, în parteneriat cu Asociația Molnár Józsiás-Nostra Vox.
Art. 3. Concursul se va desfășura cu public în data de 17 mai 2018, orele 16,00 Casa de Cultură
„Vigadó” din Tg. Secuiesc
Art. 4. La concursul de interpretarea a studiilor „Brillante” elevii concurează la instrument principal,
individual, pe clase, secțiuni și instrumente după cum urmează:
1) secțiunea pian
2) secțiunea instrumente de suflat-instrumente de percuție:
a) flaut
b) clarinet
c) oboi
d) corn englez
e) fagot
f)

trompetă

g) corn
h) trombon
i)

tubă

j)

marimbă

k) xilofon
3) secțiunea instrumente cu coarde
a) vioară
b) violă
c) violoncel
d) contrabas
e) chitară
f)

harpă

Art. 5. În cadrul competiției fiecare concurent va interpreta un singur studiu de complexitate și
exigență cel puțin la nivelul clasei, care va fi prezentat la o singură ediție.
Art. 6. Ordinea intrării în concurs va fi stabilită, prin tragere la sorți.
Art. 7. Interpretarea studiilor se va face din memorie, fără repetiție, excepție făcând doar cele care
sunt structurate cu prima volta și secunda volta.
Art. 8. Nu se admite schimbarea repertoriului specificat in fișa de înscriere, fiecare participant având
obligația de a înmâna organizatorului partitura pe care urmează să o interpreteze în concurs.
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Art. 9. Juriul va fi alcătuit din câte două profesori de specialitate pentru fiecare secțiune. Hotărârile
juriului sunt definitive și nu pot fi contestate.
Art. 10. Premierea se face pe secțiuni la nivelul fiecărei clase.
Art. 11. Premiile se acordă în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, conform fișei de evaluare
din Anexa 1 a prezentului regulament.
a. premiul I: 100-97 puncte
b. premiul II: 96-94 puncte
c. premiul III: 93-90 puncte
d. mențiune: cel puțin 85 puncte
e. premii speciale: pe baza unor criterii stabilite de juriu în ordinea descrescătoare a
punctajului pentru concurenții care au obținut între 84-80 puncte
Art. 12. Înscrierea in concurs se poate face prin completarea Formularului de înscriere online pe situl
http://molnarjozsias.ro/brillante până în data de 11 mai 2018. Înscrierea in acest concurs este
considerată drept un acord pentru folosirea de către organizatori a tuturor datelor și a
materialelor foto, video, audio etc. pentru mediatizarea evenimentului.
Art. 13. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica programul și locul de desfășurare a concursului
ceea ce va fi comunicat fiecărui candidat în timp util.
Art. 14. Anexa 1 constituie parte integrantă prezentului regulament
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ANEXĂ 1

FIȘĂ DE EVALUARE LA CONCURSUL DE INTERPRETARE STUDII BRILLANTE

Nr. crt.

Numele şi prenumele
concurentului

Program de
concurs

Criterii de evaluare
Fidelitatea
respectării
partiturii şi
gradul de
dificultate (035 p.)

Realizare
tehnică şi
realizare
stitlistică (035 p.)

Punctaj final
Creativitate
personalitate
şi expresivitate
interpretativă
(0-30 p.)
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