
Regulamin przesłuchań na wykonanie koncertu  lub arii z okresu
klasycyzmu z orkiestrą symfoniczną AM

1. Udział w przesłuchaniach może wziąć student Akademii Muzycznej w Łodzi studiów
I lub II stopnia, studiujący na Wydziale Wykonawstwa Instrumentalnego lub Wydziale
Sztuk  Scenicznych w specjalności  wokalistyka.  Zgłoszenia  są  przyjmowane  drogą
mailową na adres dziekani@amuz.lodz.pl  do dnia 26 stycznia 2021 r. Pod pojęciami
koncert lub aria należy rozumieć kompozycję z okresu klasycyzmu skomponowaną  
z udziałem orkiestry, której obsada wykonawcza nie przekracza 30 osób.

2. Komisja przesłuchań decyduje o dopuszczeniu do udziału w przesłuchaniach do dnia 
1  lutego  2021 r.  Do  przesłuchań  może  być  dopuszczonych  nie  więcej  niż  
12 kandydatów. W razie dużej ilości zgłoszeń, kryterium selekcji kandydatów oparte
będzie na ocenach uzyskanych podczas egzaminów z przedmiotu głównego w swojej
specjalności w semestrze letnim 2019/2020. 

3. W skład komisji przesłuchań wchodzą:
 Prorektor ds. Artystycznych, prof. Urszula Kryger, 
 Dziekan Wydziału Sztuk Scenicznych, prof. Beata Zawadzka-Kłos,  
 Dziekan Wydziału Wykonawstwa Instrumentalnego, dr hab. Wojciech Kubica,
 Dziekan Wydziału Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej

dr hab. Marcin Wolniewski, prof. AM, 
 Kierownik Instytutu Instrumentów Orkiestrowych, dr Dorota Stanisławska.

4. Przesłuchania odbędą  się  17 lutego 2021 r.  w Sali koncertowej AM w Łodzi przy
ul. Żubardzkiej 2a 

5. Każdy  uczestnik  przesłuchań  dokonuje  prezentacji  z  udziałem  własnego
akompaniatora. Program należy wykonać z pamięci. 

6. W skład Jury wchodzić będą członkowie komisji przesłuchań.
7. Jury na pierwszym posiedzeniu określa regulamin pracy. 
8. Decyzje Jury są ostatecznie i nie podlegają zaskarżeniu.
9. Przesłuchania  są  otwarte  dla  publiczności  w  granicach  aktualnie  obowiązujących

przepisów epidemicznych.
10. Celem  przesłuchań  jest  wyłonienie  solisty  koncertu  Orkiestry  Symfonicznej  AM

w dniu  26  kwietnia  2021 r.  Jury  zastrzega  sobie  prawo  do  odwołania  koncertu
z przyczyn epidemicznych bez obowiązku jego organizacji w innym terminie.

11. Koncert symfoniczny  będzie rejestrowany na nośniku elektronicznym. Wyłoniony  
w przesłuchaniach solista koncertu jest zobowiązany wyrazić  zgodę  na nieodpłatne
wykorzystanie  nagrania  oraz przekazać  majątkowe prawa do wykonania Akademii
Muzycznej w Łodzi. 

12. Wszelkie wątpliwości nieujęte w Regulaminie będą rozstrzygane w oparciu o Kodeks
Postępowania Cywilnego. 
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