www.natjecanje–papandopulo.org

10. Hrvatsko natjecanje mladih glazbenih umjetnika
Papandopulo održat će se u Zagrebu

od 5. do 11. VELJAFcE 2022.

u MD Vatroslava Lisinskog u organizaciji UNISON–a —
Hrvatskog glazbenog saveza.

KAtEgoriJE zA dESEto
hrVAtSKo nAtJEcAnJE
mLAdih gLAzbEnih umJEtniKA PAPAndoPuLo
2022. godinE:

SoLo PJEVAnJE
KLAVir
trubA
rog
trombon
tubA

nAgrAdE
1. nagrada 12.000 kuna
2. nagrada 8.000 kuna
3. nagrada 5000 kuna
Posebne nagrade

4. — 31. 10. 2021.

VirtuALni uzmAh

2. 11. — 30. 11. 2021.

Zbog pozitivnih reakcija prijavljenih kandidata
i publike odlučili smo i ove godine nastaviti s
VirtuALnim uzmAhom te pozivamo kandidate da
se predstave publici koja će svojim glasovima
odlučiti tko će dobiti posebnu nagradu VirtuALnu iSKAznicu, studijski snimljenu AV
snimku odabranih skladbi.
Prijavljeni program ne smije biti dulji od 15
minuta i mora sadržavati djelo(a) hrvatskog(ih)
skladatelja nastalih 1992. ili kasnije za glas,
glasovir, trubu, rog, trombon i tubu, solo ili uz
bilo koji instrument ili instrumentalni sastav.
VirtuALni uzmAh sastavni je dio 10. natjecanja
Papandopulo.

online glasanje publike

KALEndAr
online prijave za 10. Natjecanje Papandopulo
koje uključuju i prijave snimki za VIRTUALNI
UZMAH

2. 12. 2021. — 1. 2. 2022.
studijsko AV snimanje kandidata odabranih
prema glasovima publike

5. 2. — 11. 2. 2022.
10. Natjecanje Papandopulo
Program natjecanja po kategorijama nalazi se
na mrežnoj stranici Natjecanja:
www.natjecanje–papandopulo.org

PriJAVE zA nAtJEcAnJE do 31. LiStoPAdA 2021.

ZAGREB, 5.—11 .2. 2022.

X
IIIIII.

HRVATSKO
NATJECANJEJE
MLADIH
GLAZBENIH UMJETNIKA
PAPANDOPULO

uVJEti SudJELoVAnJA
Pravo sudjelovanja na 10. Hrvatskom
natjecanju mladih glazbenih umjetnika
Papandopulo imaju svi državljani/ke Republike
Hrvatske rođeni nakon
5. 2. 1992.
Prijave za Natjecanje dostavljaju se digitalno
od 15. 9. do 31. 10. 2021.
Uz prijavnicu potrebno je priložiti:
a) video snimku koja sadrži izvedbu
programa za VIRTUALNI UZMAH
b) prijepis ili fotokopiju osobne isprave
(osobna iskaznica ili putovnica)
c) kratak životopis s opisom umjetničke
djelatnosti
d) popis izabranih skladbi za natjecanje
e) fotografiju prikladnu za reproduciranje
(300 ili više MB)
f) potvrdu o uplaćenoj naknadi za
sudjelovanje na Natjecanju (300 kn)

Natjecanje se održava uz
potporu Gradskog ureda za
kulturu, obrazovanje i šport.

1. listopada —
Međunarodni dan glazbe

