TIEDOTE 30.5.2013

Ensimmäinen valtakunnallinen kilpailu pianonsoiton harrastajille
23.-24.11.2013 Sibelius-Akatemiassa Helsingissä
Suomen Chopin-yhdistys järjestää Suomessa pysyvästi asuville pianonsoiton harrastajille
suunnatun pianokilpailun syksyllä 2013. Kilpailun teemasäveltäjä on Frédéric Chopin, ja
tapahtuma järjestetään yhdistyksen 10-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Kilpailu toteutetaan
yhteistyönä Sibelius-Akatemian Pianomusiikin aineryhmän kanssa.
KILPAILUN TAVOITTEET
Harrastajapianistit ovat usein uskollisimpia musiikin ystäviä. He uskovat musiikin voimaan
ja haluavat tuottaa iloa ystävilleen ja itselleen. Heidän tärkeimpiä hetkiään saattavat olla
esiintymiset perheen ja ystävien ympäröiminä. Heille pianonsoitto on harrastus, joka voi
vaikuttaa suotuisasti henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Suomen Chopin-yhdistyksen
järjestämän pianokilpailun tarkoitus on koota pianonsoiton harrastajat, ammattilaiset sekä
muut musiikin ystävät tilaisuuksiin, joissa he voivat vertailla mielipiteitään ja näkemyksiään
tulkinnoista. Tavoitteena on myös lisätä tietoisuutta siitä, mitä klassinen musiikki on ja
miten sitä voi harrastaa.
KENELLE SUUNNATTU?
Pianokilpailu on avoin kansalaisuudesta riippumatta kaikille yli 30-vuotiaille ja Suomessa
vakituisesti asuville pianonsoiton harrastajille. Kilpailijan ikä määräytyy kilpailun
alkamispäivän (23.11.2013) mukaan. Kilpailuun saavat osallistua henkilöt, jotka eivät ole
toimineet päätoimisina ammattipianisteina tai piano-opettajina kolmen kilpailua edeltävän
vuoden aikana. Epäselvissä tapauksissa kilpailutoimikunta ratkaisee osallistumisoikeuden.
SÄÄNNÖT JA ILMOITTAUTUMINEN
I
Kilpailuun ilmoittaudutaan sähköpostitse pianokilpailun sihteerille 01.10.2013 klo 16
mennessä osoitteeseen: rebekka.angervo(at)siba.fi.
II
Osallistumisilmoituksen mukana on oltava seuraavat liitteet:
•
•
•
•

CV, jossa selvitys mahdollisista musiikkiopinnoista ja tärkeimmistä esiintymisistä
sekä tämänhetkisestä ammatista.
Kilpailussa soitettava ohjelma (säveltäjä, teoksen nimi, opusnumerot, kappaleen
kesto)
Kopio henkilötodistuksesta
Valokuva jpg-tiedostona

III
Ilmoittautumismaksu 100 euroa maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Jos hakijaa ei
hyväksytä kilpailuun tai hän peruuttaa osallistumisensa, ilmoittautumismaksua ei palauteta.
Suomen Chopin-yhdistys

Aktia IBAN FI38 4055 4020 0366 36
Viestikenttään: Pianokilpailu 2013, osallistujan nimi
Osallistumisilmoituksia tai niiden liitteitä ei palauteta. Myöhästyneitä tai puutteellisia
osallistumisilmoituksia ei hyväksytä.
IV
Kilpailuun hyväksytään enintään 28 osallistujaa. Jos kilpailijoiden määrää on rajoitettava,
kilpailutoimikunta suorittaa esikarsinnan lähetettyjen ilmoittautumisasiakirjojen
perusteella. Ilmoitukset kilpailuun hyväksymisestä lähetetään 11.10. 2013 mennessä
sähköpostitse. Kilpailuun valittujen pianistien nimet julkistetaan myös Suomen Chopinyhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.chopin.fi.
V
Kilpailujärjestys arvotaan perjantaina 1.11.2013 klo 10 ja siitä tiedotetaan sähköpostitse sekä
yhdistyksen nettisivuilla 3.11. mennessä.
VI
Kukin kilpailija vastaa itse matkakuluista, majoituksesta ja ruokailusta.
VII
Kilpailun järjestäjällä on rajoittamaton oikeus radioida ja äänittää, kuvanauhoittaa,
televisioida sekä tehdä äänilevyjä tai jakaa kilpailuesityksiä internet-sivuilla ja muissa
tietoverkoissa maksamatta korvausta kilpailijoille.
VIII
Kunkin kilpailijan on ilmoittauduttava Sibelius-Akatemian R-talon (Pohjoinen Rautatiekatu
9) aulassa viimeistään tuntia ennen esitysvuoroa, muuten hän menettää oikeutensa esiintyä
kilpailussa.
IX
Kilpailussa on kaksi erää. Kilpailun tilaisuudet ovat julkisia. Kilpailuohjelman järjestys on
vapaa. Teosten ulkoa soittaminen ei ole pakollista. Kilpailun arviointilautakunta valitsee
ensimmäisen erän esitysten perusteella toiseen erään korkeintaan 12 kilpailijaa.
X
Ensimmäisen erän ohjelma (korkeintaan 15 minuuttia) on vapaavalintainen ja siihen tulee
sisältyä yksi Chopinin masurkka. Toisen erän ohjelman kesto on 25-30 minuuttia, ja siihen
tulee sisältyä vähintään 10 minuutin Chopin-osuus. Kilpailija voi halutessaan soittaa
sonaatin tai muun laajan teoksen erillisiä osia.
XI
Kilpailun kaikki osallistujat saavat kunniakirjan, äänitteen omasta esiintymisestään sekä
palautetta arviointilautakunnalta. Kilpailun voittaja esiintyy Suomen Chopin -yhdistyksen
10-vuotisjuhlagaalakonsertissa 29.11.2013 Sibelius-Akatemian konserttisalissa. Lisäksi
tuomaristo voi jakaa tunnustuspalkintoja.
XII
Arviointilautakuntaan kuuluu tunnettuja pianotaiteilijoita ja -pedagogeja.
XIII
Kilpailun yhteyshenkilö:
Rebekka Angervo rebekka.angervo@siba.fi, puhelin: 050-3741211

