
 

NATJECANJE MLADIH KLAVIRISTA  

za dodjelu Vrhunske stipendije Zaklade “Dr. Ing. Dino Škrapić, MBA” 
Rovinj 19.- 21. listopada 2012. 

  

PROPOZICIJE 

  

Natjecanje je organizirano isključivo za studente koji su upisali 7. ili viši semestar neke 
od svjetskih glazbenih akademija ili visokih glazbenih škola u dobi do 27 godina  

1. krug 

• obvezna skladba: F. Chopin, Poloneza u A-duru op. 40 br. 1 (bez ponavljanja) 
• jedna virtuozna koncertna etida 
• jedan sonatni stavak J. Haydna ili W. A. Mozarta 

2. krug 

• obavezna skladba: klavirska minijatura hrvatskog skladatelja 
• slobodni program od 30 do 35 minuta.  

STRUČNI OCJENJIVAČKI SUD 

Natjecanje će pratiti međunarodni Stručni ocjenjivački sud sastavljen od tri člana, 
istaknutih pijanista, klavirskih pedagoga, kao i istaknutih glazbenika drugih profila 
(skladatelja, dirigenata, komornih glazbenika). 

Odluke Stručnog ocjenjivačkog suda i Upravnog odbora zaklade konačne su i ne mogu se 
mijenjati. 

Stručni ocjenjivački sud će ocjenjivati izvedbu svake skladbe i komparirati kandidate 
prema sljedećim elementima: 

• pokazani umjetnički dosezi 
• dostignuta tehnička razina 
• razvojne perspektive kandidata  



NAGRADE 

Nagrade koje će dodijeliti Stručni ocjenjivački sud su: 

„Top stipendija Zaklade Dr. Ing. Dino Škrapić, MBA” 

• Vrhunska stipendija Zaklade u iznosu do maksimalno 100.000,00 kuna godišnje  
za naknadu troškova školarine (ili dijela školarine), a na osnovu članka 1. 
Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za ostvarenje svrhe 
Zaklade, dodijelit će se kandidatu  koji je osvojio najveći broj bodova. 

Nagrada Istarske županije 

• Organizacija klavirskog recitala drugoplasiranom pristupniku 

Nagrada Grada Rovinja 

• Organizacija klavirskog recitala trećeplasiranom pristupniku 

Nagrada Hrvatskog društva skladatelja 

• Za najbolju izvedbu skladbe hrvatskog skladatelja 

Priznanje za sudjelovanje svim ostalim pristupnicima 

  

PRAVILA  

Stručni ocjenjivački sud može dodijeliti i posebne nagrade. 
Na zamolbu organizatora natjecatelji pristaju nastupati u radijskim i televizijskim 
emisijama, bez naknade. 
Nagrađeni pristupnici obvezni su nastupati jednim dijelom programa na završnom 
koncertu. 

Sudionici prihvaćaju uvjete natjecanja Prijavom. 

UVJETI SUDJELOVANJA 

Natjecatelji sami snose troškove prijevoza i smještaja. 
Organizator stoji na raspolaganju i nudi mogućnost posredovanja i pronalaženja što 
povoljnijeg smještaja. 

 

 



PRIJAVA 

1. Pristupnici Natjecanja prijavljuju se putem prijavnice. Ispunjenu prijavnicu 
potrebno je poslati na adresu organizatora. 

2. Rok prijave je 6. listopada 2012 godine (datum slanja pošte). Prijave koje stignu 
poslije navedenog datuma ili nepotpune, neće biti razmatrane. 

3. Uz prijavnicu obvezno priložiti: 

• Potvrdu o upisu u 7. semestar glazbene akademije ili visoke glazbene škole 
• Ovjereni prijepis ocjena svih 6 semestara s najmanjim prosjekom ocjena 4,6 
• Dvije preporuke eminentnih profesora glazbenih akademija / visokih glazbenih 

škola ili preporuke istaknutih svjetski priznatih glazbenika 
• Popis javnih nastupa s programima, eventualnih kritika i osvojenih nagrada na 

natjecanjima 
• Tri (3) čista notna primjerka svih skladbi 
• Kraći životopis s naglaskom na umjetničku djelatnost 
• Izjavu pristupnika da nije korisnik neke druge stipendije 
• Jednu fotografiju u digitalnom formatu, ne stariju od dvije godine (skinuti točke 

na kraju svake natuknice) 

Organizator će Natjecanja obavijestiti sve prijavljene pristupnike o rezultatima prijava i o 
daljnjim pripremama najkasnije do 14. listopada 2012. 

 

 

Kontakt: Zaklada Dr. Ing. Dino Škrapić, MBA 
Adresa: HR-52210 Rovinj (Rovigno), Nikole Tesle 4 
Tel: 00385/(0)52 815 926 
Fax: 00385/(0)52 815 926 
E-mail: info@zaklada-dinoskrapic.hr 

 


