DEBIUTY MŁODYCH
SMYCZKOWCÓW i HARFISTÓW

EDYCJA IV

ZAPROSZENIE

1. Organizatorem Koncertu "Debiuty młodych smyczkowców i harfistów" edycja IV 2020 r. - jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im.
Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze.
2. Koncert odbędzie się w auli szkoły al. Niepodległości 21 w Zielonej Górze,
w dniu 28 marca 2020 r. o godzinie 11.00.
3. W Koncercie mogą brać udział uczniowie Szkół Muzycznych Regionu
Lubuskiego w wieku 6-9 lat, z klas pierwszych , cyklu 6-letniego, z klas
skrzypiec, altówki i wiolonczeli oraz harfy po dwóch reprezentantów z
każdej szkoły, za wyjątkiem szkół z Gorzowa Wlkp., Żagania, Nowej Soli,
Wschowy i Zielonej Góry (limit 3 uczniów - dostosowany do większej ilości
uczniów).
4. Program występu obejmuje wykonanie jednego utworu dowolnego z
towarzystwem fortepianem (harfa solo) do 4 minut, w stroju dostosowanym
do granego utworu, np. Krakowiak - strój krakowski.
5. Celem Koncertu jest popularyzacja gry na instrumentach smyczkowych i
harfie, koncertowanie przed publicznością w radosnym nastroju zabawy
muzyką.

6. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom i niespodziankę.
7. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. Organizator nie zapewnia
akompaniatora.
8. Możliwość prób w auli od 9.30 do 10.45.
9. Zgłoszenia na kartach zgłoszenia wypełnionych pismem komputerowym,
prosimy przesyłać , do 15 lutego 2020r., na adres: psmzg@wp.pl lub
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Mieczysława Karłowicza
ul. Bolesława Chrobrego 26
65-052 Zielona Góra

Serdecznie zapraszamy do udziału w Koncercie
"Debiuty młodych smyczkowców i harfistów"
Zapraszamy do Zielonej Góry

Karta zgłoszenia
Koncert "Debiuty młodych smyczkowców i harfistów"
28.03.2020r.

1. Imię i nazwisko ucznia, klasa, data urodzenia,instrument

2. Imię i nazwisko nauczyciela
3. Imię i nazwisko akompaniatora
4. Program
5. Szkoła

Podpis dyrektora szkoły

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć zawierających wizerunek mojego
dziecka na stronie internetowej szkoły

podpis rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrację na nośniku DVD prezentacji koncertu z
udziałem mojego dziecka do celów archiwalnych szkoły

podpis rodzica/opiekuna prawnego

