Θέμα: Σύγχρονα έργα για σόλο πιάνο ή πιάνο 4 χέρια, διάρκειας από 3 έως 5
λεπτών. Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε συνθέτες κάθε ηλικίας και εθνικότητας. Για την
επιλογή των έργων δεν λαμβάνονται υπόψη εξωμουσικοί παράγοντες. ∆εκτά γίνονται
ανέκδοτα έργα και έργα που έχουν παρουσιαστεί ξανά ή έχουν κερδίσει άλλους
διαγωνισμούς.
Συμμετοχή: Το κόστος συμμετοχής είναι €45,00 ανά έργο, πληρωτέο μέσω τραπέζης
ή PayPal.
EUROBANK GREECE (ERBKGRAA) ΙΒΑΝ: GR3402603280000950101210083
PayPal: www.paypal.me/DANOUSANART
(Στην αιτιολογία, αναφέρετε ονοματεπώνυμο και λόγο κατάθεσης). Όλα τα
τραπεζικά δικαιώματα - έξοδα επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες - αιτητές.
Υποβολές: Υποβολές: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά έως
Κυριακή 31/3/2019 στο info@an-art.com :
- Ένα ανώνυμο PDF ενός έργου τους για πιάνο ή πιάνο 4 χέρια, διάρκειας από 3 έως
5 λεπτών, καθώς και ηχητικό demo αυτού (π.χ. midi, mp3 κ.τ.λ, ανεξαρτήτως ποιότητας).
- Ένα χωριστό αρχείο (PDF, RAR, ZIP κ.τ.λ.) με την απόδειξη πληρωμής, τα στοιχεία
του συνθέτη (ονοματεπώνυμο, ηλικία, διεύθυνση, τηλέφωνο, email), βιογραφικό του
συνθέτη σε μορφή κειμένου, φωτογραφία τους καλής ανάλυσης, τίτλο έργου και ένα
κείμενο σχετικά με το έργο τους που υπέβαλλαν.
Επιτροπή - επιλογή: Η επιτροπή θα αποτελείται από έγκριτους πιανίστες και
συνθέτες. Θα συνέλθει τον Απρίλιο του 2019 και θα επιλέξει δια ψηφοφορίας έως 4
νικητήρια έργα και έως 4 έργα για τιμητικό έπαινο, με βάση την μουσική τους ποιότητα και
όχι τον βαθμό δυσκολίας ή άλλα εξωγενή κριτήρια. Η απόφαση της επιτροπής είναι τελική.
Βραβεία:
Τα νικητήρια έργα (έως 4) θα λάβουν:
1. ∆ίπλωμα της βράβευσης τους. | 2. Ηχογράφηση και βιντεοσκόπηση από έγκριτους
πιανίστες της επιτροπής, σε κορυφαίας ποιότητας παραγωγή. | 3. Οι εγγραφές θα
παρουσιαστούν στα AN ART ARTISTRY: YOUTUBE channel, sites, social media pages,
newsletters κ.τ.λ. | 4. Σελίδα στο site an-art.com αφιερωμένη στον συνθέτη και το έργο του.
Τα έργα που θα λάβουν τιμητικό έπαινο (έως 4) θα λάβουν:
1. ∆ίπλωμα της βράβευσης τους. | 2. Σελίδα στο site an-art.com αφιερωμένη στον
συνθέτη και το έργο του.
AN ART ARTISTRY - Χώρος Τεχνών & Πολιτισμού
Μονής Αστερίου Τσαγκάρη 4, Αθήνα (Πλάκα) 10558
Site: www.an-art.com / E-mail: info@an-art.com
Τηλ.: 210 3220082 (∆-Π, 14:00-17:00)

