
3. ročník medzinárodnej skladateľskej súťaže 
„ARTISTES EN HERBE“ Luxemburg 2015 

Unikátna skladateľská súťaž v hudobnej kompozícii pre deti a mládež, ktorej sa môžu zúčastniť skladatelia všetkých 

vekových kategórií bez ohľadu na štátnu príslušnosť. 

Uzávierka prihlášok 1. 3. 2015. 

Sekcia 1 „JUNIOR“ – 3 vekové skupiny mladých skladateľov: do 10 rokov, 11 – 15 rokov, 16 – 19 rokov 

Sekcia 2 „SENIOR“ – skladatelia od 20 rokov (bez horného vekového obmedzenia) 

Obe sekcie skladateľov môžu posielať skladby vhodné pre deti a mládež do týchto 4 kategórií: 

1. kategória – skladba pre klavír alebo organ 

2. kategória – skladba pre husle alebo violončelo 

3. kategória – skladba pre flautu alebo klarinet 

4. kategória – skladba pre hlas alebo spevácky zbor 

Skladby zaradené podľa dominantného nástroja do kategórií 1 – 4 môžu byť v nasledovných 3 aranžmánoch: 

A. sólo (bez sprievodu) 

B. komorný súbor (duo, trio, kvarteto) 

C. sólo so sprievodom orchestra  

Slávnostné vyhodnotenie súťaže s odovzdávaním cien a galakoncertom sa uskutoční v dňoch 14. a 15. marca 2015 
v spolupráci s Konzervatóriom mesta Luxemburg. 

Organizátor súťaže (Luxemburg):  www.artistesenherbe.lu, artistesenherbe.concours@gmail.com, + 352 691 33 01 33 
Oficiálny zástupca súťaže v SR:  www.slovakmusicbridge.eu, publisher@slovakmusicbridge.eu, + 421 903 473 130 

 

PRAVIDLÁ A PODMIENKY pre rok 2015: 

Článok 1 

Uzávierka prihlášok je 1. 3. 2015 (rozhoduje dátum odoslania prihlášky potvrdený poštovou pečiatkou). 

Článok 2 

Skladby určené pre deti a mládež je možné prihlásiť do nasledovných 4 kategórií: 

1. kategória – skladba pre klavír alebo organ 

2. kategória – skladba pre husle alebo violončelo 

3. kategória – skladba pre flautu alebo klarinet 

4. kategória – skladba pre hlas alebo spevácky zbor 

Skladby zaradené podľa dominantného nástroja do kategórií 1 – 4 môžu byť v nasledovných 3 aranžmánoch: 

A. sólo (bez sprievodu) – napr. skladba pre husle sólo, skladba pre sólový spev, skladba pre spevácky zbor a capella 
a pod. 

B. komorný súbor (duo, trio, kvarteto s dominantným využitím nástroja zo zvolenej kategórie) – napr. skladba pre 
klavír a akordeón zaradená do 1. kategórie, skladba pre husľové trio zaradená do 2. kategórie, skladba pre flautu 
a klavír zaradená do 3. kategórie, skladba pre spev sólo a spevácky zbor zaradená do 4. kategórie a pod. 

C. sólo so sprievodom orchestra (nástrojové obsadenie orchestra vhodné pre detské alebo mládežnícke orchestre) – 
napr. skladba pre klavír a orchester, skladba pre husle a orchester, skladba pre spevácky zbor a orchester a pod. 

Článok 3 

Súťaž je určená pre skladateľov všetkých vekových kategórií bez ohľadu na štátnu príslušnosť. 

Z hľadiska veku sú skladatelia rozdelení do dvoch sekcií: 

Sekcia 1 „JUNIOR“ – 3 vekové skupiny mladých skladateľov: do 10 rokov, 11 – 15 rokov, 16 – 19 rokov.  

Sekcia 2 „SENIOR“ – skladatelia od 20 rokov (bez horného vekového obmedzenia). 



Článok 4 

Súťaž nie je anonymná, každá skladba musí byť označená menom autora a ním aj podpísaná. 

Počet skladieb prihlásených do súťaže jedným skladateľom nie je obmedzený. 

Partitúry skladieb je potrebné doručiť v rukopisnej alebo v tlačenej podobe. Ku skladbám je možné pripojiť zvukovú 
nahrávku na CD alebo DVD. 

Článok 5 

Účasť v sekcii „Junior“ je bezplatná. 

Článok 6 

Poplatok za účasť v sekcii „Senior“ je 30 EUR bez ohľadu na počet súťažných skladieb, ktoré účastník do súťaže pošle. 
Účastnícky poplatok je možné uhradiť cez PayPal alebo bankovým prevodom (IBAN: LU27 0030 8970 1590 0000, 
BIC Code: BGLLLULL, BGL BNP Paribas). 

Článok 7 

Ceny v sekcii „Junior“ budú udelené samostatne vo všetkých 3 vekových skupinách. 

1. cena: 500 EUR (hotovosť, šek alebo darčekový poukaz) 
2. cena: 250 EUR (hotovosť, šek alebo darčekový poukaz) 
3. cena, ktorá nebude finančne ohodnotená, bude udelená všetkým finalistom 

Článok 8 

V sekcii „Senior“ budú udelené nasledovné ceny: 

1. cena: 1500 EUR 
2. cena: dve druhé ceny, každá v hodnote 750 EUR 
3. cena, ktorá nebude finančne ohodnotená, bude udelená všetkým finalistom 

Článok 9 

O výsledkoch súťaže budú laureáti priamo informovaní prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. 

Odovzdávanie cien sa uskutoční 14. a 15. marca 2015 a vyvrcholí galakoncertom organizovaným v spolupráci 
s Konzervatóriom mesta Luxemburg. 

Vybrané skladby budú predstavené verejnosti alebo publikované na Medzinárodnom fóre hudobnej pedagogiky 2015 
– 2016. 

Článok 10 

Odoslaním prihlášky súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s Pravidlami a podmienkami súťaže.  

Rozhodnutie poroty je konečné. Výsledky súťaže budú zverejnené na  www.artistesenherbe.lu  od 15. marca 2015. 

Článok 11  

Každý súťažiaci musí na nižšie uvedenú adresu poštou doručiť nasledovné dokumenty: 

1. kompletne vyplnenú prihlášku – formulár prihlášky je pripojený nižšie (skladatelia mladší ako 18 rokov pripoja 
k prihláške meno a podpis zákonného zástupcu, ktorým tento vyjadruje súhlas s ich účasťou na súťaži), 

2. životopis, 

3. kópiu identifikačného dokladu (občiansky preukaz, pas, ...) 

4. podpísanú partitúru súťažnej skladby/prípadne viacerých skladieb (je možné, ale nie povinné, priložiť nahrávku 
skladby/skladieb na CD alebo DVD), 

5. doklad o zaplatení účastníckeho poplatku 30 EUR (týka sa len kategórie „Senior“). 

 

Adresa súťaže 

Dokumenty uvedené v Článku 11 je potrebné poslať do 1. 3. 2015 (rozhoduje dátum odoslania prihlášky potvrdený 
poštovou pečiatkou) na adresu: 

Artistes en Herbe A.S.B.L. 
BP 1284 
L-1012 Luxembourg 



FORMULAIRE D’INSCRIPTION / APPLICATION FORM / PRIHLÁŠKA 
 
CONCOURS INTERNATIONAL DE COMPOSITION ”Artistes en Herbe” 2015  LUXEMBOURG 
INTERNATIONAL COMPOSERS COMPETITION ”Artistes en Herbe” 2015  LUXEMBOURG 
MEDZINÁRODNÁ SKLADATEĽSKÁ SÚŤAŽ „Artistes en Herbe” 2015 LUXEMBURG 
 
 
FORMULAIRE DE PARTICIPATION en section / APPLICATION FORM for section / PRIHLÁŠKA do sekcie 

                   ☐  ”JUNIOR”   ☐  ”SENIOR” 
 
CATÉGORIE DE L’ŒUVRE / CATEGORY OF THE WORK / ZARADENIE (KATEGÓRIA) DIELA 

☐  1. piano ou orgue / piano or organ / klavír alebo organ   

☐  2. violon ou violoncelle / violin or cello / husle alebo violončelo  

☐  3. flute ou clarinette / flute or clarinet / flauta alebo klarinet  

☐  4. voix ou choeur / voice or choir / hlas alebo spevácky zbor 
 

☐  A. solo / solo / sólo 

☐  B. musique de chambre / chamber music / komorný súbor (duo, trio, kvarteto) 

☐  C. solo avec orchestra / solo with orchestra / sólo so sprievodom orchestra  
 
TITRE DE L’ŒUVRE / TITLE  OF THE WORK / NÁZOV SKLADBY 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
PRENOM ET NOM/ NAME AND SURNAME / MENO A PRIEZVISKO 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
DATE ET LIEU DE NAISSANCE / DATE AND PLACE OF BIRTH / DÁTUM A MIESTO NARODENIA 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
AGE / AGE / VEK     _______ 
 
NATIONALITÉ / NATIONALITY / ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ  ___________________________________________________ 
 
NOM D’ENSEIGNANT / NAME OF THE TEACHER / MENO UČITEĽA (len sekcia „Junior“) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
ADRESSE / ADDRESS / ADRESA BYDLISKA 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
TEL.______________________________   E-MAIL _______________________________________________________ 
 
 
SIGNATURE / SIGNATURE / PODPIS   __________________________________________________________________ 

 
NOM ET SIGNATURE DES PARENTS / NAME AND  PARENTS SIGNATURE / MENO A PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU 
(len v prípade ak má súťažiaci v deň vyplnenia prihlášky menej ako 18 rokov) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
DATE ET LIEU / DATE AND PLACE / DÁTUM A MIESTO VYPLNENIA PRIHLÁŠKY 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

Slovak Music Bridge, v.o.s. – Représentant des ”Artistes en Herbe” en Slovaquie 


