
                                                

 

 לכבוד

  קונסרבטוריונים מנהלי

 האקדמיות מנהלי

 מוסיקה מגמות רכזי

 לפסנתר מורים

 

 ,                                                                                                             וברכה שלום

. צעירים לפסנתרנים הארצית התחרות ,11' מס 'לתמיד פסנתר'ב להזמינכם לקחת חלק ולתחרות נרגשים לפתוח עשור חדש 

 היכולת את ומשפר עצמית הערכה מטפח, הרגשיים החושים את מפתח, אישיות מעצב גורם הינו מוזיקלי חינוך אנו מאמינים כי

 שיתוףלמידה ו תומאפשר ולמבוגרים לנוער, לילדים השראה מקורהינה מרחב תרבותי ייחודי המהווה  התחרות. הקוגניטיבית

 .שונים וגילאים ממגזרים משתתפים בין והרמונית יצירתית, פתוחה בסביבה פעולה

 אשדוד 'אקדמא'קונסרבטוריון העירוני ב, מונארט מרכז תרבותב החנוכהחג  בימי תתקיים התחרות

 :9112חנוכה " פסנתר לתמיד" - 11' להלן תאריכי תחרות מס

 :ימי התחרות

 .6-33קבוצת גיל  -11.31.1.32' יום ב

 .31-31קבוצת גיל  -11.31.1.32' יום ג

 .36-31קבוצת גיל  -11.31.1.32' יום ד

 :שלבים 1ישנם  32-11לקבוצת גילאים 

 .הצהרייםהחל מהבוקר עד שעות  16.31.1.32' יום ה -שלב ראשון

 .צ עד הערב"משעות אחה 16.31.1.32' יום ה -שלב שני

 .החל מהבוקר עד שעות הצהריים 11.31.1.32' יום ו -שלב שלישי

 ...:31-..:31הפסקות צהריים כל יום במהלך התחרות בין השעות 

 .שעות מדויקות יתפרסמו לאחר סיום ההרשמה

 

 .באולם המופעים במונארט ..:31בשעה  12.31.32 ביום ראשון יתקיים הפרסים חלוקת טקס

 .    קלאסי או בארוק בסגנון ממנה חלק או שלמה יצירהחובה לבצע , וכן המשתתפים בחירת פי על חופשית תכנית: רפרטואר

 דקות .31-3 כ  -(    33-6 גילאי) 3 קבוצה

 דקות 31-.1 כ  -(  31-31 גילאי) 1 קבוצה

 דקות .11-1 כ  -(  31-36 גילאי) 1 קבוצה

 . שלביםלושה שתערך ב 11-32התחרות בקבוצת גילאי  :שימו לב -( 11-32גילאי ) 1קבוצה 

 .(אין יצירת חובה ) דקות  31תכנית לפסנתר סולו עד  –3בשלב 

 .ותזמורת בליווי פסנתר רטו לפסנתר'מתוך קונצ פרק אחדאשר ינגנו כחצי מהמשתתפים עולים  – 1בשלב 

 .רטו שלם לפסנתר ותזמורת בליווי פסנתר'אשר ינגנו קונצ עולים שלושה פסנתרנים– 1בשלב 

 .פה בעל תכניותיהם את לבצע נדרשים המתחרים

 

 

 

 



 

                               בלבד אשראי בכרטיס תשלוםה. גיל קבוצת בכל, למתחרה ₪ .31 בתחרות ההשתתפות עלות :הרשמה

 .psanterletamid@gmail.com  אלקטרוני דואר באמצעות. 1. - 921111311 בטלפון

 .  מתחילת אוקטובר https://www.akadma.co.il9' אקדמא'טפסי ההרשמה להורדה באופן עצמאי באתר הקונסרבטוריון 

 . האנגלית בשפה גם יוגשו הטפסים 11  - 32,  31 – 36,  31 – 31  הגיל בקבוצות

                        ת9מנהל או המוסד ת9מנהל המלצתולפסנתר  המורה המלצת :המלצות ושתי. ז.ת צילום ולצרף רישום טופס למלא יש

 .הלימוד במוסד פסנתר מחלקת

  11.19.12  להרשמה אחרון מועד•

 .השתתפות ביטול של במקרה הרשמה דמי יוחזרו לא •

                                                            , ותהבא תיובתחרו להשתתף ויוכל לא" לתמיד סנתרפ"' בתחרות הראשון בפרס יםהזוכ•

 .יותר גבוההגיל  בקבוצת ישתתף כן אם אלא

                                                  10-081815892טלפון  , 1 ארץ דרך, אשדוד 'אקדמא' העירוני הקונסרבטוריון :נוספים לפרטים

 .צעירים לפסנתרנים ארצית תחרות: בפייסבוק   psanterletamid@gmail.com  ל"דוא
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