11. HRVATSKO NATJECANJE MLADIH GLAZBENIH UMJETNIKA
PAPANDOPULO
ZAGREB, 5. - 9. VELJAČE 2023.
11. Hrvatsko natjecanje mladih glazbenih umjetnika Papandopulo održat će se u
Zagrebu, od 5. do 9. veljače 2023. u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u
organizaciji UNISON-a – hrvatskog glazbenog saveza. Natjecanje se provodi u četiri
kategorije.
Kategorije za 11. Hrvatsko natjecanje mladih glazbenih umjetnika Papandopulo
2023. godine su:
1. gitara
2. čembalo
3. orgulje
4. komorni sastavi koji uključuju gitaru ili čembalo ili orgulje

UVJETI SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja na jedanaestom hrvatskom natjecanju mladih glazbenih
umjetnika imaju osobe koje su državljani republike Hrvatske te koje do dana početka
natjecanja navršavaju 30 godina (tj. da nisu rođene prije 5. veljače 1993.). Donje
dobne granice nema.
Prijave za Natjecanje moguće su online najkasnije do 31. listopada 2022. na stranici
Natjecanja www.natjecanje-papandopulo.org
Kalendar održavanja Natjecanja:
15. 9. - 31. 10. 2022.

online prijave za 11. Natjecanje Papandopulo koje
uključuju i snimke za VIRTUALNI UZMAH
2. 11. - 30. 11. 2022.
online glasanje publike
15. 12. 2022. - 15. 1. 2023. studijsko AV snimanje najboljih kandidata odabranih
glasovima publike
5. 2. - 9. 2. 2023.

11. Natjecanje Papandopulo

Svi prijavljeni kandidati sudjeluju u Virtualnom uzmahu te su obavezni poslati
AV snimku skladbe hrvatskog autora po vlastitiom odabiru. Skladbe mogu biti
za instrument solo, uz pratnju bilo kojeg instrumenta ili za bilo koji instrumentalni
sastav. Program ne smije biti dulji od 15 minuta.

Uz prijavnicu je potrebno priložiti:
a) video snimku koja sadrži izvedbu djela hrvatskog skladatelja za Virtualni uzmah
• Prihvatljivi formati datoteka su samo MPEG-2, MOV, AVI, MP4, AVCHD.
• Sljedeće informacije moraju biti uključene u naziv datoteke: ime podnositelja
zahtjeva u cijelosti i puni naslov odabranog djela, ime korepetitora. (NE dodavati
informacije kao što su datum / mjesto snimanja itd.)
• Odabrano djelo(a) / stavci moraju biti snimljeni istog dana na istom mjestu.
• Video podaci moraju biti neobrađeni, snimani iz istog kuta kamere i moraju jasno
pokazivati ruke i lice podnositelja zahtjeva.
• Video snimka može biti isključena iz prosudbe ako se utvrdi da kretanje ruku
podnositelja prijave tijekom njegova izvođenja nije sinhrono sa zvukom.
• Ne smije se koristiti funkcija automatske kontrole glasnoće zvuka video kamere
(AGC, ALC itd.).
• Video podaci NE smiju sadržavati, na slici ili u zvuku, ime podnositelja zahtjeva.
b) kopiju službenog dokumenta podnositelja prijave koji dokazuje dob podnositelja
prijave, kao što je putovnica
c) kratki životopis s opisom profesionalne karijere
d) fotografiju podnositelja prijave, snimljenu unatrag šest mjeseci od datuma
podnošenja.
Fotografija mora biti visoke rezolucije od 700 x 1000 piksela ili više. Fotografija mora
biti slobodna od autorskih prava. Fotografije će se koristiti u službenim programima,
na službenim stranicama natjecanja i za druge svrhe odnosa s javnošću.
e) kotizacija 300,00 kuna treba biti plaćena istovremeno s online prijavom na
bankovni račun putem bankovnog prijenosa na
UNISON Hrvatski glazbeni savez
11. hrvatsko natjecanje mladih glazbenih umjetnika Papandopulo
Brozova 8a, 10000 Zagreb, Hrvatska
IBAN: HR7323600001102496982
SWIFT: ZABAHR2X
Sve bankovne troškove snosi podnositelj zahtjeva.
Kotizacija se ne vraća iz bilo kojeg razloga.
Natjecanje zadržava sva prava za radijske, televizijske i internetske prijenose/emisije
tijekom natjecanja bez naknade sudionicima.
Po prijavi, a najkasnije do 30. studenog 2022. svim će kandidatima biti odgovoreno je
li njihova prijava prihvaćena.
Prijavljenima koji iz bilo kojih razloga odustanu od natjecanja, uplaćena naknada se
ne vraća.

OCJENJIVAČKI SUD
GITARA
Krešimir Bedek
Maroje Brčić
Darko Petrinjak
Istvan Roemer
Tomislav Vukšić
ČEMBALO & ORGULJE
Pavao Mašić
Ljerka Očić
Mario Penzar
Edmund Andler Borić
Dario Poljak

NAGRADE
1. nagrada
novčani iznos od 12. 000,00 kuna
nastup na koncertu prvonagrađenih
studijsko snimanje
2. nagrada
novčani iznos od 8.000,00 kuna
studijsko snimanje
3. nagrada
novčani iznos od 5.000,00 kuna
studijsko snimanje

