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20-23 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2019

Αιτήςεισ ςυμμετοχήσ ωσ τισ 30/11/2018 ςτο info@tpf.gr
Ο διαγωνιςμόσ θα πραγματοποιηθεί εφόςον υπάρξουν τουλάχιςτον 12 αιτήςεισ ςυμμετοχήσ.
ε αντίθετη περίπτωςη ακυρώνεται και θα υπάρξει εκ νζου προκήρυξη το καλοκαίρι του 2019.

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί από 20 ζωσ 23 Απριλίου 2019 ςτθν αίκουςα εκδθλϊςεων ‘Μελίνα
Μερκοφρθ’ του Κρατικοφ Ωδείου Θεςςαλονίκθσ και ςτθν αίκουςα ‘Αιμίλιοσ Ριάδθσ’ του Μεγάρου
Μουςικισ Θεςςαλονίκθσ.
το διαγωνιςμό ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ Ζλληνεσ πιανίςτεσ (κάτοχοι ελληνικήσ ταυτότητασ ή
διαβατηρίου ή μόνιμοι ςπουδαςτζσ ελληνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) που δεν ζχουν ςυμπληρώςει
το 26ο ζτοσ τησ ηλικίασ τουσ τθν θμερομθνία που ολοκλθρϊνονται οι αιτιςεισ ςυμμετοχισ και
ςυγκεκριμζνα που ζχουν γεννθκεί μετά τισ 30-11-1992.
Δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ οι βραβευκζντεσ με 1ο βραβείο ςτουσ προθγοφμενουσ διαγωνιςμοφσ
πιάνου του Φεςτιβάλ Πιάνου Θεςςαλονίκθσ.
Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί ςε τρεισ κφκλουσ:
 1

οσ

κφκλοσ: 20 Απρίλιου (Κρατικό Ωδείο Θεςςαλονίκθσ)
 2 κφκλοσ: 21 Απριλίου (Κρατικό Ωδείο Θεςςαλονίκθσ)
οσ
 3 κφκλοσ: 23 Απριλίου (Μζγαρο Μουςικισ Θεςςαλονίκθσ) με τθ υμφωνικι Ορχιςτρα του Κρατικοφ
Ωδείου Θεςςαλονίκθσ
οσ

το 2ο κφκλο του διαγωνιςμοφ προκρίνονται ωσ 10 διαγωνιηόμενοι-εσ.
τον 3ο κφκλο του διαγωνιςμοφ προκρίνονται ωσ 5 διαγωνιηόμενοι-εσ.
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Γενικζσ πληροφορίεσ
Οι ςυμμετζχοντεσ κα διαγωνιςτοφν ςε πιάνα Steinway D. Θα υπάρξουν διακζςιμα πιάνα με ουρά για
μελζτθ.
τισ 19 Απριλίου και ϊρα 20:00 κα πραγματοποιθκεί ςτο Κρατικό Ωδείο Θεςςαλονίκθσ κλιρωςθ για τθ
ςειρά εμφάνιςθσ των διαγωνιηόμενων. Η ςειρά εμφάνιςθσ κα διατθρθκεί και ςτο 2ο κφκλο. τον 3ο κφκλο, θ
ςειρά εμφάνιςθσ κα αποφαςιςτεί από τθν επιτροπι. ε περίπτωςθ που κάποιοσ-α από τουσ
διαγωνιηόμενουσ-εσ δεν παρουςιαςτεί ςτθν κλιρωςθ, θ ςειρά εμφάνιςισ του-θσ κα κλθρωκεί από τουσ
διοργανωτζσ.
τισ 19 Απριλίου και ϊρα 21:00 κα πραγματοποιθκεί ςτο Κρατικό Ωδείο Θεςςαλονίκθσ ρεςιτάλ πιάνου του
Γρθγόρθ Ιωάννου, νικθτι του 3ου Πανελλινιου Διαγωνιςμοφ Πιάνου του Φεςτιβάλ Πιάνου Θεςςαλονίκθσ
υπό τθν αιγίδα του Κρατικοφ Ωδείου Θεςςαλονίκθσ.
Σο Φεςτιβάλ Πιάνου Θεςςαλονίκθσ, το Κρατικό Ωδείο Θεςςαλονίκθσ και το Μζγαρο Μουςικισ
Θεςςαλονίκθσ ζχουν τα αποκλειςτικά πνευματικά δικαιϊματα ςε όλεσ τισ φάςεισ διεξαγωγισ, όπωσ επίςθσ
και ςε οποιαδιποτε θχογράφθςθ, βιντεοςκόπθςθ ι φωτογράφθςθ. Δεν προβλζπονται οικονομικά
δικαιϊματα για κανζναν υποψιφιο, ςε περίπτωςθ βιντεοςκόπθςθσ ι θχογράφθςθσ του Διαγωνιςμοφ.

Αιτήςεισ
Για ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό απαιτοφνται:







Φωτοτυπία ταυτότθτασ ι διαβατθρίου ι πιςτοποιθτικοφ γεννιςεωσ που να αποδεικνφει τθν θλικία τουθσ διαγωνιηόμενου-θσ
Βιογραφικό ςθμείωμα ωσ 150 λζξεισ
Φωτογραφία ςε καλι ανάλυςθ
Ζργα που κα παρουςιαςτοφν ςε κάκε κφκλο, κακϊσ και διάρκειεσ αυτϊν
Αποδεικτικό κατάκεςθσ 70 ευρϊ (με τθν αιτιολογία ‘4οσ Πανελλινιοσ Διαγωνιςμόσ Πιάνου’) ωσ δικαίωμα
ςυμμετοχισ ςτο λογαριαςμό:
Eurobank
0026 0206 160 200 183 790
IBAN: GR 9002602060000160200183790
Κρατικό Ωδείο Θεςςαλονίκθσ

ε περίπτωςη μη πραγματοποίηςησ του διαγωνιςμοφ το δικαίωμα ςυμμετοχήσ επιςτρζφεται.
ε περίπτωςθ μθ ςυμμετοχισ του διαγωνιηόμενου ςτο διαγωνιςμό το δικαίωμα ςυμμετοχισ δεν
επιςτρζφεται.
* Για τουσ μθ κατόχουσ ελλθνικισ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου, απαιτείται και βεβαίωςθ φοίτθςθσ ςε
ελλθνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα.
Αιτήςεισ ςυμμετοχήσ ζωσ και 30 Νοεμβρίου 2018 ηλεκτρονικά ςτο info@tpf.gr
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Ρεπερτόριο
1οσ κφκλοσ (Διάρκεια 10-15 λεπτά)




Ζνα ζργο ι μζροσ-θ ζργου προκλαςικισ εποχισ
Σο 1ο μζροσ από μία από τισ ςονάτεσ των Haydn, Mozart, Beethoven
Μια δεξιοτεχνικι ςπουδι των Moscheles, Moszkowski, Chopin, Liszt, Rachmaninoff, Scriabin, Debussy

2οσ κφκλοσ (Διάρκεια 30-35 λεπτά)


Ελεφκερο πρόγραμμα επιλογισ του-θσ διαγωνιηόμενου-θσ, που να περιλαμβάνει δφο τουλάχιςτον ζργα
από δφο ι περιςςότερεσ διαφορετικζσ περιόδουσ.

Ο-θ διαγωνιηόμενοσ-θ ζχει δικαίωμα να επαναλάβει ςτο 2ο κφκλο ζνα ζργο του ρεπερτορίου του 1ου
κφκλου.
Η ςειρά εμφάνιςθσ των ζργων είναι ςτθν επιλογι του-θσ διαγωνιηόμενου-θσ. Μζρθ από ζργα επιτρζπονται.
Διαςκευζσ ζργων δεν επιτρζπονται. Ζργα που δεν ζχουν εκδοκεί επιτρζπονται, εφόςον δοκεί ςτθν επιτροπι
φωτοτυπία του-ων ζργου-ων. Η επιτροπι ζχει δικαίωμα να διακόψει τον διαγωνιηόμενο-θ, μόνο αν υπερβεί
τα χρονικά όρια όπωσ ορίηονται παραπάνω.
3οσ κφκλοσ (τελικόσ)
Επιλογι ενόσ από τα παρακάτω ζργα





W. A. Mozart: Κονςζρτο ςε ρε ελάςςονα, KV 466 (1ο μζροσ)
L. v. Beethoven: Κονςζρτο αρ. 3, ςε ντο ελάςςονα, ζργο 37 (1ο μζροσ)
R. Schumann: Κονςζρτο ςε λα ελάςςονα, ζργο 54 (1ο μζροσ)
F. Chopin: Κονςζρτο αρ.2, ςε φα ελάςςονα, ζργο 21 (1ο μζροσ)

Σο ζργο που κα επιλεγεί κα παρουςιαςκεί ςε μορφι ςυναυλίασ ςτισ 23 Απριλίου 2019 και ϊρα 21:00 ςτο
Μζγαρο Μουςικισ Θεςςαλονίκθσ με τθ ςυνοδεία τθσ υμφωνικισ Ορχιςτρασ του Κρατικοφ Ωδείου
Θεςςαλονίκθσ.
Ο διαγωνιηόμενοσ ζχει δικαίωμα να τροποποιιςει το ρεπερτόριο που κα παρουςιάςει μζχρι τισ 31/03/2019

Επιτροπή
Δόμνα Ευνουχίδου (πρόεδροσ)
Δθμιτρθσ Σουφεξισ
Λόλα Σότςιου
Χαράλαμποσ Αγγελόπουλοσ
Σίτοσ Γουβζλθσ
τζφανοσ Νάςοσ
Νίκοσ Κυριόςογλου

Βαθμολόγηςη
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Η βακμολόγθςθ ςε κάκε κφκλο γίνεται με ςφςτθμα πόντων με άριςτα το δζκα (10). Ο μικρότεροσ και ο
μεγαλφτεροσ βακμόσ για κάκε διαγωνιηόμενο-θ εξαιροφνται (αν υπάρχουν δφο ι περιςςότεροι ίδιοι
μικρότεροι ι μεγαλφτεροι βακμοί, εξαιρείται μόνον ο ζνασ από αυτοφσ) και από τουσ υπόλοιπουσ βακμοφσ
υπολογίηεται ο μζςοσ όροσ. Μζλθ τθσ επιτροπισ που ζχουν ςυγγζνεια ι ζχουν υπάρξει τακτικοί κακθγθτζσ
διαγωνιηομζνου-θσ δεν ζχουν δικαίωμα ψιφου για τον-θν ςυγκεκριμζνο-θ διαγωνιηόμενο-θ. Οι αποφάςεισ
τθσ επιτροπισ είναι αμετάκλθτεσ. ε περίπτωςθ που δφο ι περιςςότεροι διαγωνιηόμενοι ςυγκεντρϊςουν
τθν ίδια βακμολογία θ επιτροπι αποφαςίηει εκ νζου για τθ ςειρά τθσ αξιολόγθςθσ τουσ.

Βραβεία
1ο Βραβείο









Χρθματικό ζπακλο 1500 ευρϊ
υναυλία ωσ ςολίςτ με τθν Ακθναϊκι υμφωνικι Ορχιςτρα Νζων ςτθν Ακινα τθν περίοδο 2019-2020
Ρεςιτάλ ςτο Κρατικό Ωδείο Θεςςαλονίκθσ ςτα πλαίςια του 5ου Πανελλινιου Διαγωνιςμοφ του Φεςτιβάλ
Πιάνου Θεςςαλονίκθσ τθν άνοιξθ του 2021
Ρεςιτάλ ςτον κφκλο ςυναυλιϊν ‘Σο Piano ςτα Forte του’ ςτθν Ακινα
υμμετοχι ςε ςυναυλία των βραβευκζντων του διαγωνιςμοφ ςτο Μζγαρο Μουςικισ Θεςςαλονίκθσ τθν
περίοδο 2019-2020
υμμετοχι ςε ςυναυλία των βραβευκζντων του διαγωνιςμοφ ςτθν Εναλλακτικι κθνι τθσ ΕΛ τθν
περίοδο 2019-2020

2ο Βραβείο






Χρθματικό ζπακλο 1000 ευρϊ
Ρεςιτάλ ςτον ετιςιο κφκλο ςυναυλιϊν του Φ. Νάκα ςτθν Ακινα τθν περίοδο 2019-2020
υμμετοχι ςε ςυναυλία των βραβευκζντων του διαγωνιςμοφ ςτο Μζγαρο Μουςικισ Θεςςαλονίκθσ τθν
περίοδο 2017-2018
υμμετοχι ςε ςυναυλία των βραβευκζντων του διαγωνιςμοφ ςτθν Εναλλακτικι κθνι τθσ ΕΛ τθν
περίοδο 2019-2020

3ο Βραβείο





Χρθματικό ζπακλο 500 ευρϊ
υμμετοχι ςε ςυναυλία των βραβευκζντων του διαγωνιςμοφ ςτο Μζγαρο Μουςικισ Θεςςαλονίκθσ τθν
περίοδο 2019-2020
υμμετοχι ςε ςυναυλία των βραβευκζντων του διαγωνιςμοφ ςτθν Εναλλακτικι κθνι τθσ ΕΛ τθν
περίοδο 2019-2020

Όλοι-εσ οι διαγωνιηόμενοι-εσ που κα προκρικοφν ςτο 2ο κφκλο και δε κα προκρικοφν ςτον τελικό του
διαγωνιςμοφ κα ςυμμετάςχουν ςε ςυναυλίεσ Νζων Καλλιτεχνϊν, ςτα πλαίςια των δράςεων του Φεςτιβάλ
Πιάνου Θεςςαλονίκθσ 2019.
Σα βραβεία είναι αδιαίρετα.
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Η επιτροπι διατθρεί το δικαίωμα να μθν απονείμει κάποιο βραβείο.
ε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ κα δοκοφν πιςτοποιθτικά ςυμμετοχισ.
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