Program stypendialny na rok 2018

Dokumenty do czone do podania musz zawiera :
•

Fundacja Hans i Eugenia Jütting Stendal corocznie przyznaje
jednorazowe stypendia dla szczególnie utalentowanych polskich
i niemieckich studentów akademii muzycznych.

Video DVD (niezabezpieczone przed skopiowaniem) solisty
z utworami z przynajmniej trzech epok (renesans, barok,
klasyka, romantyzm, impresjonizm, utwór powsta y po
1912 roku, awangarda). Trio d te drewniane z przynajmniej
1 utworem oryginalnym. Ca o prezentacji powinna traw
co najmniej 30 minut.

Wszystkie utwory musz by nagrane bez obróbki d wi kowej,
kolejno
utworów, czas trwania i data nagra musz zosta
uj te w protokole nagra (patrz Internet). Nagrania nie mog
by starsze ni 12 miesi cy.
•
•
•

Nale y dostarczy opini nauczyciela instrumentu g ównego
szko y wy szej lub akademii muzycznej.
Biografi artystyczn
Kopia dowodu osobistego oraz kopia legitymacji studenckiej

W roku 2018 stypendia rozpisane s na nastepujace instrumenty:
•
•
•
•
•

fortepian
skrzypce
róg
gitara
trio d te drewniane

Podania nale y sk ada do dnia 31.10.2018 r. na adres Fundacji
Jütting (decyduje data stempla pocztowego).
Koszty zwi zane z przygotowaniem i przesy k podania oraz
niezb dnych dokumentów nie b d zwracane.
Niekompletne podania nie b d uwzgl dniane.
Dokumenty aplikacyjnenie nie b d zwracane.

Do rozdania s nast puj ce stypendia:

Jury

•

Prof. Ragna Schirmer • fortepian / Halle
Prof. Eckhard Fischer • skrzypce / Detmold
Prof. Christian Dallmann • róg / Berlin
Prof. Thomas Müller-Pering • gitara / Weimar
Prof. Martin Spangenberg • trio d te drewniane / Berlin

4 stypendia dla wybitnych muzyków / zespolów maj cych
ju do wiadczenie w publicznych koncertach i / lub konkursach
ka de po 8.000
ka de po 3.000

•

dla solistów
dla cz onków zespo u

4 stypendia dodatkowe
ka de po 5.000
ka de po 2.000

dla solistów
dla cz onków zespo u

Wybrani przez jury stypendy ci musz zosta zatwierdzeni przez
zarz d fundacji. Decyzje zarz du s zobowi zuj ce i nie podlegaj
odwo aniu. Dochodzenie racji drog prawn jest wykluczone.

Warunki udzia u w konkursie:

Planowany program stypendialny na rok 2019:

•

fortepiano-duo
piew
organy
fagot
jazz-trio

•

•

•

Osoby ubiegaj ce si o stypendium Fundacji Jütting musz
udokumentowa posiadanie niemieckiego lub polskiego
obywatelstwa oraz by studentem niemieckiej wy szej szko y
muzycznej b d polskiej akademii muzycznej.
Soli ci graj cy na jednym z wymienionych instrumentów
musz by osobami urodzonymi po 31.10.1995 r. i cz onkowie
zespu u po 31.10.1993 r.
Przyjmuj c stypendium stypendy ci zobowi zuj si do
zagrania w roku 2019 koncertu bez wynagrodzenia, w ramach
forum muzycznego w ko ciele w. Katarzyny w Stendal (ko ció
ogrzewany, ze wspania akustyk , fortepianem Steinway,
z 200 miejscami siedz cymi) oraz zobowi zuj si do
wyst pienia w drugim koncercie, równie bez ga y.
Stypendy ci zobowi zuj si równie wspomnie o wyró nieniu
Fundacji Jütting w swoim artystycznym yciorysie.
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