1ST INTERNATIONAL VIOLIN COMPETITION “JOSEF BRANDEISZ”
MARTIE – APRILIE 2016
TIMIŞOARA, ROMANIA

REGULAMENT
Concursul Internaţional de Vioară “Josef Brandeisz” promovează talentul
tuturor participanţilor. Concursul îşi propune să încurajeze cât mai mulţi tineri
muzicieni să-şi dezvolte abilităţile tehnice şi interpretative.
Noi credem că, prin acest concurs, putem oferi oportunităţi participanţilor şi îi
putem ajuta să-şi consolideze încrederea în sine şi să-şi realizeze visele. Sunt
acceptaţi în concurs violonişti de orice naţionalitate.

CONDIŢII GENERALE:
Concursul International de Vioară “Josef Brandeisz” este deschis violoniştilor
de orice naţionalitate şi din orice ţară.

CATEGORII: Participanţii vor avea la 1 martie 2016 vârsta cuprinsă
între 10-18 ani, încadrându-se în două categorii:
JUNIOR 1: 10-14 ANI
JUNIOR 2: 15-18 ANI
Condiţii de înscriere:
Pentru înscrierea în concurs este necesară prezentarea următoarelor
documente:
1. fişa de înscriere completată
2. copie după cartea de identitate / paşaport / certificat de naştere în cazul
participanţilor sub 14 ani
3. o poză color recentă
4. copie după ordinul de plată al taxei de înscriere la preselecţia pe baza
înregistrării video
Taxa de participare este 50 Euro (240 lei) şi va fi plătită după cum urmează:
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 25 Euro (120 lei), reprezentând taxa de înscriere la preselecţia pe baza
înregistrării video se vor trimite în contul beneficiarului, până la termenul
limită din 01.03.2016 (inclusiv).
 25 Euro (120 lei), reprezentând taxa de concurs, se vor trimite beneficiarului
numai de către candidaţii admişi în concurs în urma preselecţiei, după
comunicarea rezultatelor în 10.03.2016. Pe baza O.P. candidaţii admişi vor
confirma participarea în concurs între 10-27.03.2016.
Taxa de înscriere trebuie trimisă integral beneficiarului, comisioanele aferente
ale băncii fiind suportate de către participant.
• Beneficiar: Asociaţia culturală ARTĂ-MUZICĂ şi EDUCAŢIE
• Cont IBAN: RO62BRDE360SV01501033600 (cont pentru plata în lei)
RO93BRDE360SV01501383600 (cont pentru plata în euro)
• Banca: BRD – Groupe Société Générale, agenţia Traian Vuia
• Adresa băncii: Calea Aradului nr. 103, Timişoara, cod poştal 300644, jud.
Timiş, România
• Codul Swift: BRDEROBU
• Menţiuni: Taxă de înscriere la Concursul internaţional de Vioara „Josef
Brandeisz” pentru ………… (numele concurentului)
• Taxa de înscriere nu se returnează.
• Nu sunt acceptate cecuri.
Documentele de înscriere vor fi trimise la următoarea adresă:
e-mail: jbrandeiszcompetition@yahoo.com
Termenul limită de înscriere este 1 martie 2016.
Confirmarea înscrierii în concurs se va face până cel târziu în 5 martie 2016. În
cazul în care nu primiţi nicio confirmare până la data menţionată, vă rugăm să
ne contactaţi prin email.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 privind confidenţialitatea
datelor personale, modificată prin Legea nr. 102/2005 privind înființarea,
organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal, cu modificările și completările ulterioare și OUG
nr. 36/2007 pentru abrogarea Legii nr. 476/2003 privind aprobarea taxei de
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notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal, care cad sub incidența
Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a alin. (7) al art.
22 din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date,
fiecare candidat prin completarea formularului de înscriere în Concurs
consimte tacit ca datele sale personale să fie procesate de către Comitetul de
organizare în scopul înscrierii în concurs şi al participării la activităţile aferente.
Candidaţii trebuie să încarce o înregistrare video pe YouTube, specificând linkul în Formularul de înscriere.
Preselecţia se va face evaluând înregistrările încărcate de către candidaţi.
Înregistrările trebuie să fie de bună calitate, filmate cu cameră din unghi fix,
fără editare.
Faţa, mâinile şi tastiera viorii trebuie să se vadă clar.
Candidaţi trebuie să specifice data şi locul înregistrării. Nu sunt acceptate
înregistrările anterioare anului 2015.
Repertoriul pentru înregistrare constă dintr-o lucrare la libera alegere a
candidatului, de dificultate medie. Durata max. a înregistrării este de 15 min.
pentru categoria junior 1, respectiv 25 de minute pentru categoria junior 2.
După data de 05.03.2016, juriul va evalua înregistrările încărcate de către
candidaţi pe YouTube.
Rezultatele Preselecţiei vor fi comunicate fiecărui candidat în parte după data
de 10.03.2016.
Transportul şi cazarea participanţilor
Cheltuielile de transport ale concurenţilor vor fi suportate de către aceştia.
Organizatorii oferă cazare şi masă gratuit concurenţilor, pe bază de cerere, pe
perioada derulării concursului. Însoţitorii acestora (părinte/tutore legal,
pianist acompaniator, profesor) vor suporta cheltuielile ocazionate de propriul
transport, cazare, masă, însă organizatorii pot negocia un preţ convenabil la un
hotel/pensiune, în cazul în care se solicită aceasta în mod expres.
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După sosirea în Timişoara, fiecare concurent va prezenta secretariatului
concursului un act de identitate sau paşaport valabil.
Tinerii sub 18 ani se află în grija părinţilor sau a tutorilor legali care îi însoţesc.
Aceştia vor fi supravegheaţi în permanenţă, pe perioada derulării concursului
de către părintele sau tutorele însoţitor.
Repertoriu
Fiecare concurent va pregăti două piese la alegere din perioade diferite
(max. 20 min. pentru categoria Junior 1 şi max. 30 min. pentru
categoria Junior 2), care să dovedească abilităţile tehnice şi interpretative.
Repertoriul va fi executat integral din memorie.
Ordinea executării pieselor în concurs rămâne la latitudinea candidaţilor.
Concurenţii pot să-şi aducă propriul corepetitor în concurs. O listă cu
acompaniatori profesionişti va fi pusă la dispoziţia participanţilor care solicită
aceasta în mod expres, în formularul de înscriere. Remunerarea acestora cade
în sarcina participanţilor.
Punctajul
De la 90 la 100: Premiul I (100/100: Premiul I Absolut)
De la 80 la 89: Premiul II
De la 70 la 79: Premiul III
Premii
Se vor acorda premii în bani, accesorii sau burse. Cuantumul total al premiilor
va fi de 1000 euro pentru fiecare din cele două categorii de vârstă, după cum
urmează:
Premiul I – 500 euro
Premiul II – 300 euro
Premiul III – 200 euro
Câştigătorii premiilor I, II şi III vor primi diplome. Toţi concurenţii vor primi
diploma de participare.
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Juriul
Premiile vor fi acordate de către un juriu ai cărui membrii sunt personalităţi
binecunoscute în lumea muzicală. Juriul va evalua atât aspectele tehnice, cât şi
calitatea expresivă a interpretării. Juriul poate solicita participanţilor să
execute doar anumite părţi dintr-o lucrare.
Toate deciziile juriului sunt finale şi inatacabile.
Fiecare câştigător al concursului va trebui să-şi ridice premiul personal.
Drepturile de autor
Concurenţii admişi în competiţie vor ceda organizaţiei drepturile asupra
prestaţiilor lor din concurs şi concertul de gală.
Organizaţia îşi rezervă dreptul de a folosi, fără restricţii de orice fel, materialele
legate de concurs, fără ca participanţii să reclame sau să solicite orice
recompense financiare sau de altă natură pentru aceasta, de la instituţiile care
transmit sau distribuie materialele audio / video, acum sau în viitor.
Aceasta include transmisiile televizate, ale radiodifuziunii sau prin Internet, în
România sau străinătate, pentru o perioadă de minim 10 de ani, de la data
primei publicări.
Un Documentar al Concursului ar putea fi realizat pentru televiziune sau pe
Internet, care să cuprindă fragmente din execuţiile din timpul concursului,
imagini din concert, backstage, interviuri, etc.
Completând formularul de înscriere în concurs, participanţii îşi dau acordul
implicit pentru aceste înregistrări şi pentru transmiterea lor în condiţiile
menţionate mai sus. Câştigătorii premiilor nu pot reclama şi nici solicita
compensaţii financiare.
Dispoziţii finale
Încălcarea termenilor şi condiţiilor prezentului regulament atrag după sine
excluderea irevocabilă din concurs. Concursul Internaţional de Vioară “Josef
Brandeisz” îşi rezervă dreptul de a face orice fel de schimbări în conţinutul
prezentului regulament, în program sau alte informaţii cu privire la
desfăşurarea concursului.
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Pentru detalii, nu ezitaţi să ne contactaţi !
www.brandeisz-violin-competition.ro
Email: jbrandeiszcompetition@yahoo.com

