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„CARL CZERNY”
CONCURS INTERNAȚIONAL DE INTERPRETARE PIANISTICĂ
Ediția a XXX-a
Piatra-Neamț, 14-15 mai 2021

REGULAMENT
Concursul „Carl Czerny” se adresează elevilor din țară și străinătate aparținând
învățământului preuniversitar de stat și privat și cuprinde toate categoriile de vârstă:
preșcolari, ciclul primar (cl. preg. - IV), ciclul gimnazial (cl. V-VIII) și ciclul liceal (cl.
IX-XII).
Datorită condițiilor actuale, în acest an, concursul se va desfășura exclusiv ONLINE.
Concursul este structurat pe două categorii:
A. Licee și școli de muzică,
B. Cluburi, școli generale, populare, palate ale copiilor sau sistem homeschooling,
etc.
REPERTORIU
A. Licee și școli de muzică
1. Competiția se desfășoară într-o singură etapă, după cum urmează:
a. Studiul la alegere (de preferat Czerny)
b. O piesă la alegere din repertoriul preclasic, clasic, romantic, modern sau românesc.
2. Durata maximă a repertoriului:
- preșcolari - cl. III = 10 min
- clasele IV - VII = 20 min
- clasele VIII - XII = 35 min
3. Programul va fi prezentat din memorie, fără repetiții (excepție făcând doar cele
care sunt structurate cu prima și secunda volta și studiul impus la clasa a XI-a).

B. Cluburi, școli generale, populare, palate ale copiilor sau sistem homeschooling, etc.
Două piese de factură diferită (una poate fi și studiu)

Programul va fi prezentat din memorie, fără repetiţii (excepție făcând doar cele care
sunt structurate cu prima și secunda volta).
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ÎNSCRIERE

Înscrierea la concurs se face exclusiv ONLINE, doar cu acord GDPR, la adresa
concursului: https://www.liceulbrauner.ro/concursul-czerny/
Filmările nu pot fi mai vechi de 6 luni. Înregistrările video vor fi încărcate obligatoriu
în link-uri separate pentru fiecare piesă, pe canalul propriu de Youtube al fiecărui
concurent. Nu se admit modificări sau editări ale clipurilor video, acestea trebuind să
conțină înregistrarea integrală și nealterată a fiecărei piese.
Înscrierile se fac în perioada 20 aprilie - 14 mai 2021.

JURIZARE

Juriul va fi alcătuit din personalități ale învățământului pianistic universitar și
reprezentanți din învățământul local.
Pentru cele două categorii sunt comisii de jurizare diferite.
Evoluția fiecărui concurent se apreciază pe o scară cuprinsă între 1 și 100 de puncte.
Punctajul fiecărui concurent se obține prin media aritmetică (fără rotunjire) a
punctajelor acordate de fiecare membru al juriului cu drept de notare.
Atenție! Ca urmare a faptului că întreaga activitate educațională și artistică este
afectată de rigorile sanitare impuse, în acest an se vor acordă doar diplome.
Acordarea diplomelor candidaților se face în felul următor :
La categoria A (Licee și școli de muzică)
- pe clase, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute.
La categoria B (Cluburi, școli generale, populare, palate ale copiilor sau sistem
homeschooling etc.)
- pe ani de studiu, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute.
Hotărârile juriului sunt definitive și nu se admit contestații.
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PREMIERE

Se acordă premii şi menţiuni pentru fiecare clasă, după cum urmează:
Premiul I:

97 – 100 puncte

Premiul II: 94 − 96 puncte
Premiul III: 90 − 93 puncte
Mențiune:

85 − 89 puncte

Câștigătorul Marelui Premiu (Trofeul Czerny 2021) va fi ales de către juriu dintre
concurenții care au obținut punctajul maxim (100 puncte). Gala laureaților va putea fi
urmărită pe pagina oficială de Facebook și canalul oficial al concursului de pe
Youtube, începând cu data 18.05.2021.

PROGRAM

Concursul se va desfășura după următorul program:
14-15.05.2021 – audiție și jurizare,
18.05.2021 – afișarea rezultatelor pe site-ul concursului.

ALTE MENȚIUNI

Repertoriul comunicat în fișa de înscriere nu poate fi modificat ulterior.
Înscrierea în concurs a candidaților reprezintă acceptarea prezentului regulament.
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Persoane de contact:
Prof. Irina Horghidan – tel. + 40 749.194.745
Prof. Mihaela Bucătaru – tel. + 40 722.171.482
Prof. Anghel Mariana – tel. +40 762.653.009
Departament tehnic: Prof. Maricel Andrei – tel. + whatsapp: +40 726.549.166
E-mail-ul Concursului Czerny : concursczerny.nt@gmail.com
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