
VIII Ogólnopolski Festiwal Skrzypcowy „mały violinista” 
OLKUSZ 2019 

 
Organizatorem Festiwalu jest 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. W. Kilara w Olkuszu 
oraz 

Olkuskie Towarzystwo Muzyczne „Pro Musica” 
 

Cele: 
prezentacja osiągnięć artystycznych uczniów  

konfrontacja i zdobywanie estradowego doświadczenia 
rozwijanie uzdolnień muzycznych dzieci najmłodszych 

wymiana doświadczeń pedagogicznych i uzupełnienie wiedzy z zakresu metodyki nauczania 
popularyzacja muzyki klasycznej 

 
 

Festiwal odbędzie się w dniach 15 - 17 kwietnia 2019 
 

Festiwal będzie składał się z części konkursowej, warsztatowej i koncertowej. 
 

Festiwal objęty jest opieką merytoryczną CEA w Katowicach 
 

Regulamin konkursu 
 

1. Przesłuchania konkursowe odbędą się 15, 16 i 17 kwietnia 2019. 
2. Organizator zastrzega sobie możliwość skrócenia przesłuchań o jeden dzień, z uwagi na 

mniejszą niż przewidywana ilość uczestników (szczegóły zostaną podane niezwłocznie po 
upłynięciu terminu nadsyłania zgłoszeń na stronie internetowej szkoły). 

3. Ilość uczestników jest dowolna.  
4. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I, II i III cyklu 6 – letniego szkół muzycznych         

I stopnia w następujących grupach: 
- grupa 1 – klasa pierwsza 
- grupa 2 – klasa druga 
- grupa 3 – klasa trzecia 

5. Wymagania programowe: 
- grupa 1 – trzy miniatury z towarzyszeniem fortepianu o zróżnicowanym charakterze w tym 
jedna polskiego kompozytora. 
- grupa 2 – dowolna część koncertu oraz dwie miniatury o zróżnicowanym charakterze w tym 
jedna polskiego kompozytora. 
- grupa 3 – dowolna część koncertu oraz dwie miniatury o zróżnicowanym charakterze w tym 
jedna polskiego kompozytora. 

6. Program nie powinien przekroczyć 10 minut w grupie 1 i 2 oraz 12 minut w grupie 3.  
7. Program powinien być wykonany z pamięci. 
8. Organizator nie zapewnia akompaniatora.  
9. Przesłuchania konkursowe ocenia Jury powołane przez Organizatora. 

 

 10. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.  
11. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa. 
12. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
13. Jury może przyznać nagrodę Grand Prix najbardziej wyróżniającemu się uczestnikowi spośród 

wszystkich grup.  
14. Jury może nagrodzić wyróżniających się akompaniatorów. 
15. Laureat nagrody Grand Prix oraz laureaci I, II i III miejsca zobowiązani są do wystąpienia na 

koncercie laureatów z programem sugerowanym przez Jury.  
16. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu, pobytu i ewentualnego 

zakwaterowania.  
17. Uczestnicy, laureaci oraz akompaniatorzy nie mogą wnosić roszczeń finansowych za nagrania 

fonograficzne, nagrania wideo oraz zdjęcia wykonane w celach dokumentacji i promocji 
festiwalu. 

18. Na stronie Internetowej szkoły zostaną opublikowane imiona i nazwiska uczestników, laureatów, 
wyróżnionych akompaniatorów festiwalu oraz szkoła którą reprezentują. Organizator zastrzega 
możliwość umieszczenia zdjęć laureatów na stronie Internetowej szkoły.  

19. Organizator ustala wpisowe w wysokości 100 złotych od uczestnika.  
20. Wpisowe należy przekazać na rachunek bankowy:  

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA IM. W. KILARA W OLKUSZU 
NBP O/O Kraków: 68 1010 1270 0045 4513 9134 0000 
(w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem „mały violinista”) 

21. Wpisowe nie podlega zwrotowi.  
22. Kartę zgłoszenia wraz z kopią dokumentu potwierdzającego wpłatę, należy przesłać na adres: 

PSM I stopnia im. W. Kilara w Olkuszu, ul. Fr. Nullo 6, 32-300 Olkusz, fax: 32 643 00 65 
z dopiskiem „Festiwal” 

23. Uczestnicy będą kwalifikowani do udziału w festiwalu wyłącznie na podstawie nadesłanego 
zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty.  

24. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1 kwietnia 2019. 

 
Konsultacje 

 

Po przesłuchaniach będzie możliwość spotkania z Jurorami (uwagi, spostrzeżenia oraz 
indywidualne omówienie  prezentacji uczestnika) – szczegóły zostaną podane w programie 

festiwalu oraz na stronie internetowej. 
 

Koncerty 
 

Recital skrzypcowy 
Uroczysty koncert laureatów połączony z rozdaniem nagród 

 
Informacje o festiwalu i szczegóły będą dostępnie na stronie Internetowej: 

www.psmolkusz.pl  
 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela 
mgr Dariusz Lauterbach pod nr telefonu 605 063 099, 

lub adresem e-mail dariusz@lauterbach.pl 

 

 


