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ПРАВИЛНИК
3. ФЕСТИВАЛА „МАЛИ АМАДЕУС“
Члан 1.
Овим Правилником одређују се: опис, циљ, место и време одржавања, начин награђивања и
пропозиције такмичења.
Члан 2.
Фестивал „Мали Амадеус“ је такмичење вртића и предшколских установа у музичко-сценском
наступу, а у припреми и организацији Основне и средње музичке школе Амадеус. Полазници
вртића се са својим увежбаним групним наступима (плесна/музичка тачка, скеч..) представљају
жирију који им додељује награде, а свечана додела диплома је организована на свечаном
концерту у Народном позоришту у Београду.
Први пут је одржан 21. маја 2016. године. Предшколске групе су се са својим тачкама представиле
многобројној публици у свечаној сали Културног центра Чукарица. На самом крају такмичења
малишани свих вртића су изашли на сцену и заједно сви у глас отпевали песму „Нек свуд љубав
сја“ која је припремљена у сарадњи са Музичком школом „Амадеус“ на музичким радионицама,
које се одржавају у сваком од вртића. Доживљај је био величанствен, пун дечјих осмеха и утисака
за памћење .
Фестивал „Мали Амадеус“ одржава се у оквиру МЕЂУНАРОДНОГ ФЕСТИВАЛА МУЗИКЕ И
ИГРЕ АМАДЕУС.
Слоган фестивала је: Добар звук далеко се чује!
О ФЕСТИВАЛУ АМАДЕУС
Члан 3.
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 и ученици других музичких школа почели да показују интересовање за
фестивал 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.
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2016. године (Фестивал Амадеус IX) фестивалу се придружује и такмичење полазника вртића у певању и сценском наступу – Мали
Амадеус.
Слоган фестивала је: Добар звук далеко се чује!
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 концертним
салама у Београду и да их на тај начин уведе у свет професионалних музичара. Задатак учесника је да буду што бољи, како би
освојили награду: наступ на једном ревијалном концерту.

ЦИЉЕВИ ФЕСТИВАЛА

МАЛИ АМАДЕУС
Члан 4.

Музички фестивал „Мали Амадеус“ је осмишљен са циљем да пружи малишанима предшколског
узраста прилику да буду активни учесници у очувању културних вредности и развијању љубави
према музици.
Код малишана се развија маштовитост (креативност) кроз припрему костима за наступ,
учимо их заједничком стваралаштву и значају тимског рада;
Уводимо их у културне садржаје – музику и плес током припреме наступа, као и у сценски
наступ;
-

Припремом песама код малишана развијамо музикалност и љубав према музици.

Организацијом фестивала афирмишемо најмлађе суграђање и отпочињемо стратешки пројекат у
области културе. Малишанима и родитељима поклањамо незаборавне тренутке а игром,
дружењем и јединственим садржајем граду поклањамо јединствени, едукативни фестивал по
мери детета који ће тог дана Београд учинити престоницом дечје културе.

МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ФЕСТИВАЛА

МАЛИ АМАДЕУС
Члан 5.

Трећи фестивал „Мали Амадеус“ биће одржан 12. маја 2018. године, у Кући Ђуре Јакшића са
почетком у 17:00 часова.
Обавештење о распореду такмичења као и строга упутства понашања у културној установи биће
истакнути на сајту школе најкасније 5 дана пре почетка такмичења.
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НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА
Члан 6.
Право пријављивања имају предшколске установе/вртићи који сарађују са Основном и средњом
музичком школом Амадеус.
Васпитачи су дужни да до 05. маја пријаве своје групе полазника предшколских установа/вртића.
Група може бројати највише 20 деце!
Група изводи слободно изабран програм (музичку/плесну тачку, скеч) у трајању до 5
минута.

Потребна документација за учешће на фестивалу:
1. Пријавни лист- истакнут на сајту школе www.amadeus.edu.rs
2. Доказ о извршеној уплати котизације за фестивал.
Уплату извршити на рачун школе код UniCredit банке 170-50003846003-02 са сврхом уплате:
донација за музички фестивал.
Рок за подношење пријава је 05. мај 2018. 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.
Матрице у мп3 формату доставити школи најкасније до 05. маја 2018. године.

Члан 7.
Износ котизације за учешће на Фестивалу „Мали Амадеус“ износи 3.000,00 рсд по
предшколској установи/вртићу, за једну групу.

НАЧИНИ НАГРАЂИВАЊА
Члан 8.
Свака пријављена група добија награду:
-ПРВУ СПЕЦИЈАЛНУ
-ПРВУ
-ДРУГУ
-ТРЕЋУ
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Свечана додела награда биће организована на ревијалном концерту у оквиру 11. МЕЂУНАРОДНОГ
ФЕСТИВАЛА МУЗИКЕ И ИГРЕ АМАДЕУС у Народном позоришту у Београду, 17. јуна 2018. године
са почетком у 12 часова.
Члан 9.
Такмичарске групе имају право отказивања учешћа на фестивалу најкасније 5 дана пре почетка
такмичења. У супротном, износ такмичарске котизације неће бити враћен.
Члан 10.
Резултати такмичења биће објављени на сајту школе www.amadeus.edu.rs један
такмичења.

дан после

Члан 11.
Такмичаре оцењује жири састављен од угледних професора музичких школа у Београду.
Састав жирија именује организатор фестивала.
Одлуке жирија су неопозиве.
Члан 12.
Такмичари се одричу права на материјалну надокнаду поводом евентуалних радио и
телевизијских снимања или продукције аудио и видео материјала и њихове дистрибуције.
Члан 13.
Организатор задржава право измене програма.

С поштовањем,
Колектив музичке школе Амадеус

Пријатељи фестивала:
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