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ЗМП „ПОЛИХИМНИА“-СКОПЈЕ
Објавува
VII Меѓународен Фестивал ПОЛИХИМНИА 2022 г.
VII Меѓународен Фестивал ПОЛИХИМНИА ќе се одржи за сите инструменти: пијано, хармоника, гудачки
инструменти, жичани инструменти, соло пеење и камерна музика. На Фестивалот ќе се организира VII
Меѓународен натпревар Полихимниа 2022г. за сите инструменти: пијано, хармоника, гудачки
инструменти,гитара,дувачки инструменти, соло пеење и камерна музика; кој оваа година ќе се
реализира во две етапи.
*Првата етапа ќе биде со испраќање на видео снимка на две композиции различни по карактер и стил,
ограничени со времеетраење наведено во пропозициите подолу. Снимките треба да бидат прикачени
на youtube, а линкот од нив копиран и прикачен на online пријавата на интернет страната на фестивалот
www.polyhymnia.com.mk, до 23.04.2022 година, заедно со останатите пополнети информации во
пријавата. Снимката треба да биде со добар квалитет,не постара од шест месеци, на која јасно ќе се
гледаат рацете и лицето на натпреварувачот. Снимениот материјал треба да биде јавен, организаторот
има право да го користи за потребите и промовирање на фестивалот.
За учеството на меѓународниот натпревар потребно е да се уплати котизација на жиро сметка:
- 900ден.за предкатегорија за сите дисциплини (А, Б, В )
- 1500ден. за сите останатите категории( I, II, III, IV, V и VI категорија во А,Б,В дисциплина)
- 900ден. камерна музика, котизација по ученик за сите категории(I, II, III, IV, V и VI категорија).
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Резултатите ќе бидат објавени на 01.05.2022 година, учениците ќе бидат известени за постигнатите
резултати по електронска пошта или на интернте страната на фестивалот.
Жири комисиите се Меѓународни, составени од 3 или 5 члена.
На Меѓународниот натпревар Полихимниа ќе бидат доделени прва, втора, трета награда и пофалница:
-Од 95 до 100 поени Прва награда
-Од 85 до 94,99 поени Втора награда
-Од 75 до 84,99 поени Трета награда
-Од 65 до 74,99 поени Пофалница
А Дисциплина - ПИЈАНО И ХАРМОНИКА
Б Дисциплина - ГУДАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ И ГИТАРА
В Дисциплина - ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ И СОЛО ПЕЕЊЕ

Г Дисциплина - КАМЕРНА МУЗИКА

Категори:
Предкатегорија Бамбини - родени 2013 и помлади ( програма до 3 минути)
Предкатегорија - родени 2011 и помлади ( програма до 5 минути)
I категорија - родени 2010-2009 година ( програма до 6 минути)
II категорија – родени 2008-2007 година ( програма до 8 минути)
III категорија Средни училишта– родени 2006-2005 година ( програма до 10 минути)
IV категорија Средни училишта – родени 2004-2003 година ( програма до 12 минути)
V категорија Факултет– родени 1999 година и помлади ( програма до 15 минути)
VI категорија – Професионалци ( програма до 20 минути)
-Учесниците во пред-категоријата Бамбини можат да изведат 2-3 композиции.
- Учесниците во другите категории треба да изведат две композиции различни по карактер и стил
ограничени во времетраење, различни за секоја категорија.
- Во III категорија и IV категорија - Средни училишта,задолжително една композиција со сонатна
форма или став од циклус.
- Во V категорија – Факултет и VI категорија – Професионалци,задолжително една композиција со
сонатна форма или став од циклус.
- Композициите се изведуваат на памет во А и Б дициплина.
- Во предкатегорија за Б и В дисциплина делата може да се изведат со или без пијано соработник.
- Сите натпреварувачи во пијано категориите, кои ќе пријават композиција од Ф.Шопен ,ќе се
натпреваруваат за Специјална Награда и Плакета „Јасминка Чакар“. Најдобрите кандидати, одбрани
од стручното жири, ќе настапат на Концерт во рамки на натпреварот, каде ќе биде доделена
Наградата од страна на семејството на Проф.Јасминка Чакар.

*Втората етапа на Меѓународниот натпревар Полихимниа 2022 г. ќе се одржи од 06-08 мај 2022 г. во
Скопје. Во Втората етапа на Меѓународниот натпревар Полихимниа 2022 г. “Музички надежи” ќе се
квалификуваат најдобрите натпреварувачи од сите категории кои покажале најдобар настап и имале
најуспешни резултати во првата етапа,освоиле најмалку 95 бода, а ќе ги одбере меѓународната жири
комисија и ќе бидат објавени до 01 мај 2022г.
Овие натпреварувачи ќе настапат во живо со една композиција по слободен избор со максимум
траење од 7 минути и ќе се натпреваруваат за богатиот фонд на награди на натпреварот, учеството на
натпреварувачите е задолжително. Композицијата со која ќе настапат одбраните натпреварувачи треба
да биде испратена до 04.05.2022 г.на адресата на фестивалот: polyhymniazmp@gmail.com
Сите квалификувани учесници за втората етапа ќе добијат специјална диплома “Музички надежи.”
ФОНД НА НАГРАДИ:
- Лауреат на Натпреварот и доделување Солистички Концерт на отварањето на VIII Меѓународниот
натпревар Полихимниа 2023г.;
- Парична награда за најдобрите тројца натпреварувачи на “Музички надежи”;
- Парична награда и Плакета„ Јасминка Чакар“за најдобро изведено дело од Шопен,ја доделува
семејството
- Награда за учество во Ерасмус + Мобилност;
- Награда за најмлад најуспешен натпреварувач;
- Награда за учество на семинар;
- Награда за најдобро изведено Македонско дело;
- Признание за интерпретација на композиција од Александар Џамбазов;

- Награда за најдобро изведено дело од Ф.Шуберт,Ј.Брамс,Ц.Франк,
***
Доколку имате желба и можност, можете да донирате средства или соодветни производи(дела)
наменети исклучиво само за наградниот фонд на најдобрите натпреварувачи на VII Меѓународен
фестивал Полихимниа 2022 годинa.
Сите донатори ќе бидат јавно објавени.
Донации може да се уплатат на следната сметка:
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Со назнака: донација за натпревар

