2. HRVATSKO NATJECANJE MLADIH GLAZBENIH UMJETNIKA PAPANDOPULO
ZAGREB, 23. rujna - 1. listopada 2013.
Pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske dr.sc. Ive Josipovića
Kategorije za Drugo hrvatsko natjecanje mladih glazbenih umjetnika 2013. godine:
1. solo pjevanje
2. glasovir
3. rog
4. truba
5. trombon
6. tuba

OCJENJIVAČKI SUD
SOLO PJEVANJE
Ruža Pospiš Baldani, predsjednica
Biserka Cvejić
Vladimir Kranjčević
Tomislav Neralić
Giorgio Surian
GLASOVIR
Vladimir Krpan, predsjednik
Pavica Gvozdić
Ida Gamulin
Ruben Dalibaltayan
Johan Schmidt
ROG / TRUBA / TROMBON / TUBA
Prerad Detiček, predsjednik
Dario Teskera
Anton Grčar
Šime Vulelija
Krunoslav Babić

UVJETI SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja na Drugom hrvatskom natjecanju mladih glazbenih umjetnika imaju
osobe koje studiraju ili su diplomirali u Hrvatskoj te koje do dana početka natjecanja
navršavaju 35 godina (tj. da nisu rođene prije 23. rujna 1978.). Donje dobne granice nema.
Prijave za Natjecanje dostavljaju se na službenom formularu / prijavnici najkasnije do 31.
svibnja 2013. na adresu Institut hrvatske glazbe, Brozova 8a, 10 000 Zagreb, Hrvatska, ili na
e-mail: papandopulo@ihg.hr
Uz prijavnicu je potrebno priložiti:
a) prijepis ili fotokopiju domovnice ili izvoda iz matične knjige rođenih
b) kratak životopis s opisom umjetničke djelatnosti
c) fotografiju prikladnu za reproduciranje
d) potvrdu o uplaćenoj naknadi za sudjelovanje na Natjecanju (300,00 kn)
Po prijavi, a najkasnije do 30. lipnja 2013. svim će kandidatima biti odgovoreno je li njihova
prijava prihvaćena.
Prijavljenima koji iz bilo kojih razloga odustanu od natjecanja, uplaćena naknada se ne
vraća.

NAGRADE
1. nagrada
novčani iznos od 20.000,00 kuna
nastup na koncertu prvonagrađenih
studijsko snimanje za arhivu HRT-a
2. nagrada
novčani iznos od 10.000,00 kuna
studijsko snimanje za arhivu HRT-a
3. nagrada
novčani iznos od 5.000,00 kuna
studijsko snimanje za arhivu HRT-a
Napomena: Za kategorije truba, trombon, rog i tuba ocjenjivački sud ukupno dodjeljuje jednu prvu
jednu drugu i jednu treću nagradu. Druga i treća se na temelju odluke ocjenjivačkog suda mogu
dijeliti.

