Večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom · Istituto comprensivo con lingua d’insegnamento slovena
VLADIMIR BARTOL
Ul./Via Caravaggio 4 · 34128 Trst/Trieste · Tel/Fax 040 567500
e-mail: TSIC81700B@istruzione.it/TSIC81700B@pec.istruzione.it · Cf/D.p. 80018890329

SREDNJA ŠOLA PRVE STOPNJE

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

SV. CIRILA IN METODA

Glasbeni laboratorij- Laboratorio Musicale

19. GLASBENA REVIJA
Državna srednja šola prve stopnje z glasbeno smerjo sv. Cirila in Metoda
razpisuje devetnajsto Glasbeno revijo. Pobuda nekmovalnega značaja poteka
v okviru dejavnosti glasbenega laboratorija v šolskem letu 2018/2019.
Na reviji lahko nastopajo učenci vseh razredov osnovnih in srednjih šol prve
stopnje s slovenskim in italijanskim učnim jezikom v Trstu in pokrajini in
učenci srednjih šol prve stopnje z glasbeno smerjo v Furlaniji - Julijski krajini.
Udeleženci predstavijo glasbeni program po pravilih razpisa in se prijavijo v
skladu z danimi navodili. Udeležba je brezplačna.
Izvajalci lahko nastopajo kot solisti (izvajalci samostojno poskrbijo za
morebitno spremljavo na klavirju ali na drugem inštrumentu), v komornih
skupinah in glasbenih sestavih (od 2 do 15 članov).
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V komornih skupinah lahko sodelujejo tudi dijaki višjih srednjih šol, a število
višješolcev ne sme presegati polovice vseh članov sestava.
Revije se lahko udeležijo tudi komorne skupine, ki prihajajo izven tržaške
pokrajine in iz Slovenije.
Isti izvajalci lahko nastopajo v različnih zasedbah.
Program posamenih solistov, komornih skupin in glasbenih sestavov lahko
traja največ 2 minuti (učenci 1., 2. in 3. razreda osnovne šole) oziroma 4
minute (učenci 4. in 5. razreda osnovne šole), 5 minut (učenci 1. in 2. razreda
srednjih šol prve stopnje) ali 6 minut (učenci 3. razreda srednjih šol prve
stopnje). Program solistov naj vsebuje eno ali dve skladbi ali etudi različnih
skladateljev ali različnih značajev. Vabimo profesorje, ki imajo več učencev,
da omejijo skupno minutažo.
Komorne skupine lahko prosto izbirajo med različnimi skladbami in številom
le-teh.
Zaželene so predvsem skladbe sodobnih avtorjev, tržaških in slovenskih
skladateljev

kateregakoli

glasbenega

obdobja

ter

avtorske

skladbe

nastopajočih izvajalcev.
Vpisni

obrazci

so

na

voljo

v

tajništvu

šole,

na

spletni

strani

www.sibartol.gov.it ali preko e-mail naslova: glasbena.revija@libero.it .
Vpisni obrazci morajo biti oddani nepreklicno do ponedeljka, 11. marca 2019
po mailu, faksu ali osebno na naslov:
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Srednja šola prve stopnje sv. Cirila in Metoda
Ulica Caravaggio 4
34128 TRST

tel./faks 040 567500
e-mail: glasbena.revija@libero.it

Revija bo potekala na srednji šoli sv. Cirila in Metoda po sledečem koledarju:

četrtek, 21. 3. 2019:

ob 15.00 – dijaki šol z glasbeno smerjo
ob 16.15 – učenci osnovnih šol
ob 17.30 – učenci nižjih srednjih šol

petek, 22. 3. 2019

ob 15.00 – dijaki šol z glasbeno smerjo
ob 16.15 – učenci osnovnih šol
ob 17.30 – učenci nižjih srednjih šol

Natančen koledar in razpored nastopov bo sporočen naknadno; seznam
izbranih za zaključni nastop bo objavljen v soboto, 23. marca 2019 po
zaključku nastopov na šolski spletni strani www.sibartol.gov.it
Vsi udeleženci prejmejo priznanje za udeležbo.
KRITERIJI IZBORA: Komisija, ki jo sestavljajo slovenski in italijanski glasbeni
strokovnjaki, bo s poslušanjem ocenila skladbe in pripravila raznolik izbor
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solistov, komornih skupin in glasbenih sestavov, ki bodo nastopili na zaključni
končni prireditvi v petek, 29. marca 2019 ob 16. uri v Gledališču Franca e Franco
Basaglia pri sv. Ivanu v Trstu.
Strokovna komisija bo na zaključnem nastopu nagradila najizvirnejše
glasbene

skupine,

najmlajše

izvajalce,

obetavne

talente

in

najboljše

predstavnike srednjih šol prve stopnje z glasbeno smerjo. Podelila bo tudi
nagrade za najboljše izvedbe, za izvedbo sodobne glasbe, za najboljšo
izvedbo skladbe tržaškega ali slovenskega skladatelja in za najboljšo izvedbo
avtorske skladbe nastopajočih izvajalcev.
Na zaključnem nastopu bo komisija izbrala soliste in skupine, ki se bodo v
mesecu maju lahko na državnem izobraževalnem zavodu »Carducci-Dante«
udeležili 25. natečaja v izvajanju klasične glasbe Dante Alighieri, razpisanega
za dijake Srednjih šol prve in druge stopnje.

Dodatne informacije:
Srednja šola prve stopnje sv. Cirila in Metoda
Ulica Caravaggio 4
34128 TRST

tel./faks. 040 567500
e-mail: glasbena.revija@libero.it
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