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14210 УБ
Датум: 22.10. 2018.
mskolaub@gmail.com
www.petarstojanovic.edu.rs

Поштовани,
ШOMO “Пeтар Стојановић” 30. новембра 2018. године организује традиционалну (осму) „Смотру
стваралаштва српских композитора“. Циљ смотре је да популарише музику домаћих аутора и приближи је
младим слушаоцима и извођачима. Најбољи учесници ће гласовима стручног дела публике бити изабрани
за завршни концерт у сали Културног центра Београда 03. децембра 2018.
У оквиру смотре одржаће се Трибина – стручни скуп са темом: „Теоријски и композиторски
допринос Марка Тајчевића српској музици“.
Предавачи су: др. Соња Маринковић – Београд, др Небојша Тодоровић-Ниш
Извод из правилника Смотре:











Смотра дела композитора са територије Републике Србије, или аутора са ових простора који живе
било где у свету, савремених или оних чија дела припадају српској музичкој баштини, одржаће се у
Убу, 30. новембра 2018. године (петак);
Пријава треба да садржи име, презиме и годиште извођача, класу, корепетитора (ако га има) и
место;
Пуни назив дела и аутора (обраде и аранжмани неће се прихватати у пријави);
Трајање композиције (или више њих) не треба да прелази 8 минута, а могу се пријавити солисти и
камерни ансамбли као и оркестри и хорови уколико има заинтересованих;
На Смотри учествују ученици основних и средњих школа, као и студенти ФМУ, а отворена је
могућност и за ad libitum категорију (старији);
За учествовање на Смотри и Трибине се котизација не наплаћује;
Сви учесници ће добити дипломе за учешће, а извођачи који по мишљењу стручног дела публике
оставе најбољи утисак наступиће 03. 12. у сали Културног центра Београда;
Избор тачака за наступ у Београду обавиће се гласањем стручног дела публике (присутних
професора, аутора, корепетитора). Гласање спроводи комисија коју ће изабрати школа;
Организациони одбор Смотре може доделити и друге награде (нпр. награду за најбоље извођење
дела и сл.);
Учесници у раду Трибине добиће од школе сертификат и бодове који уз то иду.

Молимо заинтересоване да пошаљу пријаве електронски најкасније до 15. новембра 2018. године
или на адресу: ШОМО „Петар Стојановић“, Краља Петра I бр. 13, 14210 Уб, са назнаком – За Смотру
стваралаштва српских композитора или за Стручни скуп- Трибину
Тел. 014/411 – 681
E- mail: mskolaub@gmail.com
www.petarstojanovic.edu.rs

