Informații / Condiții de participare
Perioada: Martie 2021
Organizator: Facultatea de Muzică și Teatru a Universității de Vest din Timișoara. Decan, Prof. Univ. Dr.
Violeta Zonte.
Concurs realizat cu sprijinul generos al: Wiener Flötenwerkstatt, Asociația “Niște Oameni”, Euphonia Music
Store.
Concursul Național de Flaut #inSu u se adresează elevilor de liceu din România și este împărțit pe două
categorii: Categoria A (clasele XI - XII) și Categoria B (clasele IX - X).
Concursul se va desfășura pe baza înregistrărilor video ale pieselor incluse în repertoriul pentru ecare
categorie. Data limită pentru trimiterea înregistrărilor este 5 Martie 2021. Juriul, format din personalități cu
recunoaștere internațională, va aprecia cunoașterea solidă a textului muzical, maturitatea artistică, calitățile
tehnice și sonore ale ecărui candidat și va acorda premii în consecință. Deciziile juriului sunt nale și nu pot
contestate. Mai departe, membrii juriului vor trimite tuturor candidaților comentariile lor asupra
interpretărilor vizionate.
Speci cațiile tehnice ale înregistrărilor:
• Înregistrările video vor trebui să aibă o calitate înaltă a imaginii și a sunetului. Înregistrările cu telefonul vor
acceptate dacă se ridică la un nivel tehnic su cient.
• Înregistrările vor trimise în format .avi, .mov, .mp4, sau .mkv.
• Înregistrările ne-editate vor conține interpretarea ambelor piese, dintr-un singur șnur.
• Ordinea pieselor va la alegerea candidaților.
• Imaginea va realizată în modul landscape, candidații vor trebui să apară frontal, lmați de la jumătatea
superioară a corpului și să rămână astfel în imagine, pe tot parcursul înregistrării.
• Fișierul va trebui să conțină în titlu următoarele informații: numele candidatului și clasa (de ex.
ionionescu11.avi)
• Toate șierele vor trimise în format electronic prin platforma wetransfer la adresa concursinsu u@euvt.ro
Candidații vor trimite șa de înscriere la concurs, odată cu înregistrarea. Fișa de înscriere conține și un
acord pentru eventualele prezentări publice, integrale sau parțiale ale înregistrărilor trimise.
Categoria A (clasele XI - XII)
Repertoriul:
• C.P.E. Bach - Sonata în la minor pentru aut solo (partea 1 și a 2-a)
• Pierre-Octave Ferroud - Trei piese pentru aut solo (partea 1, Bergère captive)
Premiile:*
• Marele Premiu, “Vasile Gocan”, în valoare de 1000 de lei, oferit de Asociația “Niște Oameni”
• Alte premii în valoare de 1100 de lei, constau în sume de bani, materiale, partituri, întreținerea
instrumentului, etc.
Categoria B (clasele IX - X)
Repertoriul:
• Ernesto Köhler - 25 de Studii romantice, op. 66 (un studiu la alegere)
• Jean Daniel Braun - Suita în mi minor pentru aut solo (partea 1, Alemanda)
Premiile:*
• Premii în valoare de 1100 de lei, constau în sume de bani, materiale, partituri, întreținerea instrumentului,
etc.
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*Juriul poate decide o eventuală împărțire a unor premii la mai mulți candidați.
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Concursul Național de Flaut #inSu u, ediția 2021

Juriul:
Președinte al juriului:
Matei Ioachimescu (Austria), solist internațional, profesor asociat la Facultatea de Muzică și Teatru a
Universității de Vest din Timișoara.
Ana Oltean (Elveția), solist internațional, pedagog.
Kaspar Zehnder (Elveția), dirijor și autist, director al Festivalului Murten Classics.
Agata Igras (Polonia), profesoară la Academia de Muzică “Frederic Chopin” din Varșovia.
Formular de înscriere
Subsemnata(ul).....................................................................................................,data nașterii..........................
elev(ă) la Liceul/Colegiul.................................................................din..........................................în clasa..........
adresa de email.........................................................................Nr. de telefon....................................................,
doresc să particip la Concursul Național de Flaut #inSu u 2021.
☑ Am luat la cunoștință informațiile de mai sus.
☑ Declar că datele sunt corecte.
☑ Doresc să mi dau acordul pentru prelucrarea datelor mele personale, în scopul desfășurării Concursului
Național de Flaut #inSu u 2021.
☑ Doresc să mi dau acordul pentru eventualele prezentări publice, integrale sau parțiale, ale înregistrărilor
trimise.
Semnătura candidatului............................................
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Data.........................................

