קול קורא להלחנת יצירה ישראלית לפסנתר סולו
לתחרות רובינשטיין 2020
התחרות הבינלאומית לפסנתר ע"ש ארתור רובינשטיין ,בשיתוף עם המכון למוסיקה ישראלית,
מכריזים בזאת על הזמנת יצירות ישראליות לפסנתר סולו ,שייכתבו במיוחד לתחרות רובינשטיין,
מאי .2020
•

וועדת שיפוט מקצועית תבחר בשתי יצירות מתוך מבחר היצירות שתוגשנה .יצירות אלה ייבחרו כיצירות
החובה הישראליות בתחרות רובינשטיין .2020

•

כל מתחרה בתחרות רובינשטיין יבחר ביצירה אחת מתוך השתיים.

•

היצירות תבוצענה בשלב הראשון או השני של התחרות.

פרסים
 .1כל אחד משני המלחינים הנבחרים יקבל מענק בגובה .₪ 7,000
 .2שתי היצירות הזוכות תצאנה לאור בהוצאת המכון למוסיקה ישראלית ותישלחנה בינואר  2020לכל
המתחרים שיתקבלו לתחרות.
 .3שתי יצירות נוספות אשר ניקודן יהיה הקרוב ביותר ליצירות הנבחרות ,יצאו אף הן לאור בהוצאת המכון
למוסיקה ישראלית באישור המלחין.
 .4תחרות רובינשטיין תעניק פרס למבצע הטוב ביותר של היצירה הישראלית.

תקנון
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8

רק מלחינים אזרחי ישראל ,או תושבי ישראל ,שיצירותיהם לא נבחרו כיצירות חובה בתחרויות רובינשטיין
קודמות ,זכאים להגיש את יצירתם.
כל מלחין זכאי להגיש יצירה אחת בלבד פרי עטו.
היצירה חייבת להיכתב לתחרות רובינשטיין  ,2020ואין לבצע או להקליט אותה לפני או במהלך הגשתה
ל"קול קורא".
היצירה המוגשת תהיה כתובה לפסנתר סולו בלבד .פורמט היצירה -אם בפרק אחד או יותר  -לפי בחירת
המלחין .ז'אנר היצירה והסגנון המוסיקלי  -חופשי .היצירה תהיה ברמת קושי המתאימה לפסנתרנים
מקצועיים ברמה הגבוהה ביותר.
משך היצירה  10 - 8 -דקות.
שתי היצירות הזוכות לא יבוצעו ולא יועלו לצפייה או להאזנה בכל מדיה שהיא עד תום תחרות
רובינשטיין  ,2020למעט שידורים יזומים בידי הנהלת תחרות רובינשטיין.
יש לציין בתווי היצירה את תאריך סיום כתיבתה.
היצירה תוגש בעילום שם .הפרטיטורה תישא אך ורק את שם היצירה ואת תאריך סיום כתיבתה.

 .9הליך הגשתה:
יש לשלוח בדואר בלבד מעטפה סגורה וחתומה ,ובה המסמכים הבאים:
•
•
•
•
•
•
•

טופס הרשמה מלא על כל פרטיו (מצורף בהמשך).
ארבעה עותקים של הפרטיטורה ,ללא שם המלחין.
צילום תעודת זהות או דרכון ישראלי.
על המעטפה יש לציין :הגשת יצירה ישראלית לתחרות רובינשטיין
הכתובת למשלוח :עמותת ארתור רובינשטיין הבינלאומית למוסיקה ,רח' ביל"ו ,9
תל אביב 6522214
ניתן לצרף דברי הסבר על היצירה.
לבירורים ניתן לפנות לכתובת המייל הבאהcompetition@arims.org.il :
נא לציין בנושא המייל" :יצירה ישראלית לתחרות רובינשטיין" ולהוסיף את שם הפונה

בטרם יועברו העותקים לצוות השיפוט ,תסומן כל יצירה ע"י מזכירות התחרות בקוד ייחודי
שישויך לשם המלחין/מלחינה.
 .10וועדת השיפוט של היצירה הישראלית ,שתורכב ממוסיקאים בכירים בישראל ,תבחר בשתי היצירות
הראויות ביותר להיות יצירות החובה הישראליות בתחרות  .2020שתי יצירות נוספות תיבחרנה גם
הן בידי הוועדה ותזכינה להוצאה לאור.
 .11וועדת השיפוט תהיה חסויה ושמות חבריה יפורסמו לאחר בחירת היצירות.
 .12חברי הוועדה יקבלו את הפרטיטורות בעילום שם ותימנע מהם כל אפשרות לדעת מי כתב אותן.
 .13הפרטיטורות שלא תיבחרנה לא תוחזרנה לבעליהן.
 .14וועדת השיפוט רשאית ,לפי שיקול דעתה האמנותי ,לבחור ביצירה אחת בלבד או שלא לבחור ביצירה
כלשהי.
 .15הגשת יצירה לתחרות משמעה הסכמה לתנאי תקנון זה ללא סייג.
 .16החלטת וועדת השיפוט הינה סופית ואינה ניתנת לערעור.
 .17המועד האחרון לקבלת החומרים הוא  1בספטמבר .2019


המסמך כתוב בלשון זכר אך מתייחס לגברים ולנשים ללא הבדל ביניהם.

טופס הרשמה
* שם משפחה (בעברית ובאנגלית):
_____________________________________
* שם פרטי (בעברית ובאנגלית):
_____________________________________
* כתובת:
____________________________________
* טלפון בית  /טלפון סלולארי:
_____________________________________
* דואר אלקטרוני:
_____________________________________
* שם היצירה המוגשת:
_____________________________________
* משך היצירה:
_____________________________________

הנני מצהיר/ה כי את היצירה המוגשת כתבתי במיוחד לוועדת השיפוט של היצירות הישראליות -
תחרות רובינשטיין .2020
כל הפרטים שמולאו נכונים ומדויקים.

חתימה________________ :

תאריך__________________:

