Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina
ul. Kościuszki 39 10-503 Olsztyn
TEL. centr. 89/527-62-44; sekr. 89/527-26-91
e-mail: sekretariat@szkola-muz.olsztyn.pl
Olsztyn, dnia 12 września 2018 roku

Nauczyciele i Uczniowie klas organów
szkół muzycznych I i II stopnia

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Olsztynie
zaprasza na:

IX Ogólnopolski Konkurs Organowy
uczniów klas organów szkół muzycznych I i II stopnia
w dniach 22-24 marca 2019 roku.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III-IV czteroletniego i klas V-VI
sześcioletniego cyklu nauczania szkół muzycznych I stopnia oraz uczniów szkół
muzycznych II stopnia, gimnazjów i ogólnokształcących szkół muzycznych,
Diecezjalnych Szkół Organistowskich oraz innych, związanych z artystycznym
kształceniem organistów. Przesłuchania konkursowe odbywać się będą na organach
mechanicznych firmy Sauer /w sali kameralnej 355/ oraz organach
elektropneumatycznych firmy Biernacki /w sali koncertowej/ Państwowej Szkoły
Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Olsztynie.

Program
I grupa – uczniowie klas III-IV czteroletniego oraz klas V-VI sześcioletniego cyklu
nauczania szkół muzycznych I stopnia:
1) Utwór dawnego mistrza lub Johanna Sebastiana Bacha
2) Utwór kompozytora polskiego
Program wykonywany będzie na organach mechanicznych /Sauer/ - 22.03.2019 r.
II grupa – uczniowie klas I-III sześcioletniego cyklu kształcenia lub klas I – II
czteroletniego cyklu kształcenia szkół muzycznych II stopnia, gimnazjów muzycznych
oraz uczniowie do trzyletniego stażu kształcenia w diecezjalnych szkołach
muzycznych. W grupie tej powinni także brać udział bardziej zaawansowani
/technicznie i wiekowo/ uczniowie z I grupy konkursowej:
1) Utwór dawnego mistrza z wyłączeniem dzieł Johanna Sebastiana Bacha
2) Johann Sebastian Bach – Preludium /toccata lub fantazja/ i fuga
3) Marian Sawa – jedno z preludiów organowych na temat polskich pieśni
kościelnych /Wydawnictwo Zbigniew Indyk/.
Program wykonywany będzie na organach mechanicznych /Sauer/ - 22.03.2019 r.
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III grupa – uczniowie klas IV-VI sześcioletniego cyklu kształcenia lub klas III – IV
czteroletniego cyklu kształcenia szkół muzycznych II stopnia, I – III Liceów Muzycznych
oraz uczniowie powyżej trzeciego roku kształcenia w diecezjalnych szkołach
muzycznych lub absolwentów diecezjalnych szkół muzycznych, kontynuujących naukę
w szkołach muzycznych II stopnia bądź Liceach Muzycznych:
1) Utwór dawnego mistrza z wyłączeniem dzieł Johanna Sebastiana Bacha
2) Johann Sebastian Bach – dowolna część /szybka/ jednej z sześciu sonat
triowych
Utwory wykonywane będą na organach mechanicznych /Sauer/ - 23.03.2019 r.
3) Utwór /cały lub jego część/ romantyczny lub współczesny z wyłączeniem
preludiów organowych na temat polskich pieśni kościelnych Mariana Sawy.
Utwór wykonywany będzie na organach elektropneumatycznych /Biernacki/ 24.03.2019 r.
Czas trwania programu każdego z uczniów grupy I nie powinien przekroczyć
10 minut, grupy II – 22 minuty, a grupy III – 30 minut. W konkursie może wziąć udział
nie więcej niż dwoje uczniów z klasy jednego pedagoga. Wyjątkiem są nauczyciele
pełniący w poprzedniej /VIII/ edycji konkursu funkcje jurorów, którzy mogą zgłosić troje
uczniów.
Istnieje możliwość odbycia próby na organach mechanicznych w dniach 20, 21
marca 2019 r. oraz w miarę wolnego czasu 22 marca 2019 roku. Dla uczniów III grupy
także na organach elektropneumatycznych. Można też umawiać się na ćwiczenia
we wcześniejszych terminach /w szczególności w soboty i niedziele/. W tej sprawie
zainteresowane osoby proszone są o kontakt z kierownikiem organizacyjnym – Iwoną
Pietkiewicz.
Chętni do wzięcia udziału w konkursie uczniowie proszeni są o przesyłanie
wypełnionej karty zgłoszenia wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mailowy
Iwony Pietkiewicz: ipietkiewicz@o2.pl w nieprzekraczalnym terminie do 22 lutego
2019 roku.
Uczniowie i nauczyciele we własnym zakresie pokrywają koszty przejazdu,
zakwaterowania i wyżywienia.
Rezerwacji noclegów można dokonać w hotelach oraz schronisku młodzieżowym:
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
ul. Kościuszki 72/74
10-555 Olsztyn
tel. 89 527-66-50, 730-796-522
schronisko@ssmolsztyn.pl
http://www.ssmolsztyn.pl

Hotel Wysoka Brama
ul. Staromiejska 1
10-017 Olsztyn
tel. 89 527-36-75
poczta@hotelwysokabrama.olsztyn.pl
http://www.hotelwysokabrama.olsztyn.pl

Hotel Relaks
ul. Żołnierska 13A
10-558 Olsztyn
tel.: 89 527-73-36, 89 527-75-34
relaks@ssmolsztyn.pl
http://hotelrelaks.olsztyn.pl

Polsko-Niemieckie Centrum Młodzieży
Europejskiej
ul. Okopowa 25
10-075 Olsztyn
Tel. 89 534-07-80
centrum@pncm.olsztyn.pl
http://www.pncm.olsztyn.pl
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Hotel Na Skarpie
ul. Gietkowska 6a
10-170 Olsztyn,
tel. 89 526-92-11
hotelnaskarpie@home.pl
http://www.hotelnaskarpie.com.pl

Hotel Kopernik
ul. Warszawska 37,
10-081 Olsztyn
tel. 89 522-99-29
recepcja@hotelkopernik.com
http://www.hotelkopernik.com/

Hotel Pod Zamkiem
ul. Nowowiejskiego 10
10-162 Olsztyn
tel. 89 535-12-87
recepcja@hotel-olsztyn.com.pl
http://www.hotel-olsztyn.com.pl

Villa Pallas
Żołnierska 4
10-557 Olsztyn
tel. 89 535-01-15
villa@villapallas.pl
http://www.villapallas.pl

Miejsce posiłków /śniadania, obiady i kolacje/ zostanie podane w późniejszym
terminie.
Więcej na temat Konkursu w Regulaminie oraz na stronie PSM I i II st. w Olsztynie
www.szkola-muz.olsztyn.pl
Wszelkich informacji udziela kierownik organizacyjny konkursu:
Iwona Pietkiewicz
tel. kom: 798 253 625
e-mail: ipietkiewicz@o2.pl

W załączeniu:
1. Regulamin konkursu
2. Karta zgłoszenia
3. Dyspozycja organów
Warto zajrzeć:
http://leksykonkultury.ceik.eu/index.php/Ogólnopolski_Konkurs_Organowy_w_Olsztynie
/wszystkie edycje konkursu, plakaty, uczestnicy, laureaci, wyróżnieni, zdjęcia/

www.szkola-muz.olsztyn.pl
www.filharmonia.olsztyn.pl
www.atrakcje.olsztyn.pl
www.heliosnet.pl
www.mok.olsztyn.pl

www.muzeum.olsztyn.pl
www.teatr.olsztyn.pl
www.planetarium.olsztyn.pl
www.olsztyn.com.pl
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