ПРАВИЛНИК
10. МЕЂУНАРОДНОГ
ФЕСТИВАЛА
МУЗИКЕ И ИГРЕ

АМАДЕУС
Члан 1.
Овим Правилником одређују се: опис, циљ, место и време одржавања, начин награђивања и
пропозиције такмичења.
Члан 2.
Музички фестивал Амадеус постоји од 2008. године, а одржава се сваке године у мају и јуну
месецу. Фестивал је првобитно био намењен ученицима музичке школе Амадеус. Временом су
ученици других основних и среддњих музичких школа из Србије почели да показују
интересовање и да се такмиче.
2014. године (Фестивал Амадеус VII) фестивалу су се прикључили и ученици основних и
средњих балетских школа и балетских студиа из Србије, а фестивал је преименован у ФЕСТИВАЛ
МУЗИКЕ И ИГРЕ АМАДЕУС.
2015. године (Фестивал Амадеус VIII) фестивалу се прикључују ученици из других земаља и
фестивал добија међународни карактер.
2016. године (Фестивал Амадеус IX) фестивалу се придружује и такмичење полазника вртића у
певању и сценском наступу – Мали Амадеус.
Одржава се под слоганом: Добар звук далеко се чује!
Организатор фестивала је Основна и средња музичка школа Амадеус (у даљем тексту:
Организатор).

ЦИЉЕВИ ФЕСТИВАЛА
Члан 3.
Фестивал Амадеус је јединствен у земљи и има за циљ мотивацију младих уметника да кроз
сваки наступ унапређују своје извођачко умеће. Такмичарског је карактера, а код ученика
развија вештину свирања и игре, музичко и балетско образовање, љубав према уметности и
такмичарски дух. Организатор се труди да учеснике сваке године упозна са најлепшим
акустичним салама у Београду и на тај начин уведе у свет професионалних музичара. Задатак
учесника је да буду што бољи, како би освојили награду: наступ на једном ревијалном концерту.
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МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ФЕСТИВАЛА
Члан 4.

ТАКМИЧАРСКИ ДАНИ:
13.05.2017. 17:30 МАЛИ АМАДЕУС

-Кућа Ђуре Јакшића

26.05.2017. 10:00 АМАДЕУС 10

-Музичка школа Амадеус

(Скадарска 34)

(Тоше Јовановића 11, Чукарица

27.05.2017. 12:00 АМАДЕУС 10 (балет) -Позориште Душко Радовић
(Абердарева 1)

28.05.2017. 10:00 АМАДЕУС 10

-Музичка школа Амадеус
(Тоше Јовановића 11, Чукарица)

РЕВИЈАЛНИ КОНЦЕРТИ:
05.06.2017. 19:00 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БЕОГРАДА (САЛА АРТГЕТ) -ДОБИТНИЦИ ПРВИХ НАГРАДА
(Кнез Михаилова 6)

10.06.2017. 19:00 КУЋА ЂУРЕ Ј АКШИЋА -ДОБИТНИЦИ ДРУГИХ И ТРЕЋИХ НАГРАДА
(Скадарска 34)

11.06.2017. 12:00 Н АРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ (ВЕЛИКА СЦЕНА ) -ЛАУРЕАТИ БАЛЕТА
(Француска 3)

16.06.2017. 11:00 Д ОМ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ (СВЕЧАНА САЛА ) –ЛАУРЕАТИ ФЕСТИВАЛА
(Браће Југовића 19)

17.06.2017. 18:00 АТРИЈУМ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ -ПОБЕДНИЦИ КАМЕРНИХ САСТАВА
(Скерлићева 1)

23.06.2017. 19:00 МУЗИЧКА ШКОЛА АМАДЕУС -ПОБЕДНИЦИ КОМПОНОВАЊА
(Тоше Јовановића 11)

КАТЕГОРИЈЕ И МИНУТАЖА
ФЕСТИВАЛ МУЗИКЕ
Члан 5.
КАТЕГОРИЈЕ у којима се ученици музичких школа и студиа такмиче су:
1. СОЛИСТИ: виолина, виолончело, клавир, гитара, кларинет, флаута, хармоника и соло певање
2. КАМЕРНИ САСТАВИ:

дуо, трио, квартет, састав од 5-9 чланова

3. МАЛИ КОМПОЗИТОР: Ученици основних школа и студиа се такмиче у извођењу дела која су сами
компоновали, у трајању до 5 минута . Победници добијају прилику да наступе на свечаном концерту
23.јуна, 2017. године са почетком у 19 часова у сали музичке школе Амадеус.
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 Минутажа
-Ученици првог, другог и трећег разреда основне музичке школе изводе програм по слободном избору
у трајању до 5 минута.
-Ученици четвртог, петог и шестог разреда основне музичке школе изводе програм по слободном
избору у трајању до 7 минута.
-Ученици средње музичке школе изводе програм по слободном избору у трајању до 10 минута.

Жири може прекинути такмичара уколико прекорачи минутажу.
Програм се изводи напамет.

ФЕСТИВАЛ ИГРЕ

Члан 6.
КАТЕГОРИЈЕ за ученике балетских школа су:
1. соло варијације, 2. дуетна и групна игра, 3. савремена игра.
КАТЕГОРИЈЕ за ученике балетских студиа формиране су према годиштима:
1. од 4 до 7 година, 2. од 7 до 11 година,
3. од 11 до 15 година, 4. више од 15 година.
 Минутажа
Ученици основних балетских школа/студиа изводе слободно изабран програм у трајању до 7 минута
Ученици средњих балетских школа изводе слободно изабран програм у трајању до 10 минута.

НАЧИНИ ПРИЈАВЉИВАЊА
Члан 7.
Право на учешће имају ученици основних и средњих музичких и балетских школа и студиа у
Србији и иностранству.
Члан 8.

Потребна документација за учешће на фестивалу:

1. Пријавни лист- истакнут на сајту школе www.amadeus.edu.rs
2. Фотокопија ђачке књижице (прва и последња попуњена страна)
3. Доказ о извршеној уплати котизације за фестивал.
Уплату извршити на ж.р. школе код UniCredit bank 170-50003846003-02 са сврхом уплате:
донација за музички фестивал.
Рок за подношење пријава је 20. мај 2017. године. Уредно и читко попуњене пријаве
доставити лично или послати поштом на адресу школе: Тоше Јовановића 11, 11030 Београд, или
на е-адресу школе: skola@amadeus.edu.rs.
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ИЗНОСИ КОТИЗАЦИЈА ЗА УЧЕШЋЕ
Члан 9.

Котизација за учешће на фестивалу за све категорије у дисциплини
СОЛИСТИ (солисти на инструменту, соло певање и соло варијације-балет)
износи 3.800,00 РСД.
За све групне игре ученика музичких и балетских школа/студиа у дисциплини камерни састави
котизација за учешће износи:
 Ученици основних музичких школа/студиа:
Дуо: 4.600,00 РСД
Трио: 5.400,00 РСД
Квартет: 6.000,00 РСД
Састав од 5-9 чланова: 7.000,00 РСД
 Ученици средњих музичких и балетских школа:
Дуо: 5.400,00
Трио: 6.000,00
Квартет: 6.800,00
Састав од 5-9 чланова 8.000,00
 Ученици балетских студиа:
Дуо: 4.600,00 РСД
Трио: 5.400,00 РСД
Група од 4 до 6 учесника - 1.500,00 РСД по учеснику
Група од 7 до 10 учесника - 1.300,00 РСД по учеснику
Група од 11 и више учесника - 1.200,00 РСД по учеснику
 Компоновање:
Соло извођење -1.200,00 РСД
Дуо
-1.600,00 РСД
Ученици из иностранства плаћају котизацију на дан такмичења, минимум два сата пре
наступа. Особа задужена за уплате је Милица Новаковић 062 294 945.


Уколико један родитељ/старатељ пријављује два своја детета за учешће на фестивалу,
одобрава се попуст од 30% на износ друге котизације.



Уколико један родитељ/старатељ пријављује три своја детета за учешће на фестивалу,
потребно је да уплати пун износ за две котизације, а треће дете има право учешћа на
фестивалу без новчане надокнаде.
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НАЧИНИ НАГРАЂИВАЊА
Члан 10.
Свим такмичарима се додељују награде и то:
-

ПРВА СПЕЦИЈАЛНА
ПРВА
ДРУГА
ТРЕЋА
ПОХВАЛА

Резултати такмичења и распоред наступа такмичара на концертима у оквиру ревијалног дела
фестивала биће истакнути на сајту школе најкасније 3 дана по завршетку такмичарског дела
фестивала.
Члан 11.
Такмичари имају право отказивања учешћа на фестивалу најкасније 5 дана пре почетка
фестивала. У супротном, износ такмичарске котизације се не враћа кандидату.
Члан 12.
Такмичари сами сносе своје путне и боравишне трошкове.
Такмичари сами сносе трошкове ангажовања клавирског сарадника.
Члан 13.
Комплетан распоред такмичарских наступа биће објављен
www.amadeus.edu.rs најкасније 3 дана пре почетка такмичења.

на

веб

сајту

школе

Члан 14.
Такмичаре оцењује жири састављен од еминентних професора музичких и балетских школа из
земље и иностранства.
Састав жирија именује организатор фестивала.
Одлуке жирија су неопозиве.
Члан 15.
Такмичари се одричу права на материјалну надокнаду поводом евентуалних радио и
телевизијских снимања или продукције аудио и видео материјала и њихове дистрибуције.
Члан 16.
Организатор задржава права измене програма.

С поштовањем,
Колектив музичке школе Амадеус
Пријатељи фестивала:
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