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12. Međunarodno violinističko natjecanje Vaclav Huml
Natjecanje se održava od 1. do 7. listopada 2021. u Hrvatskom glazbenom zavodu, Gundulićeva 6 i u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, Trg
Stjepana Radića 4, Zagreb, Hrvatska.
Mogućnost prijave
Otvoreno je violinistima svih nacionalnosti rođenim 1. siječnja 1991. ili poslije.
Rok za prijave
Prijave su moguće online od subote, 1. svibnja 2021. do utorka,
20. lipnja 2021. u ponoć.
Žiri Natjecanja:
Viktor Tretiyakov, predsjednik (Rusija), Erich Höbarth (Austrija), Goran Končar (Hrvatska), Anđelko Krpan (Hrvatska), Ruta Lipinaitytė (Litva), Kimiko
Nakazawa (Japan), Leonid Sorokow (Austrija), Jan Talich (Češka), Pavel
Vernikov (Rusija / Švicarska).
Raspored natjecanja:
1. svibnja — 1. lipnja 		
online prijave
1. lipnja — 30. lipnja 		
predselekcija žirija — odabir 22 kandidata
23. lipnja — 30. lipnja		
glasanje publike — odabir dvaju kandidata
Od 23. lipnja
Glazbeni virtuozi - online platforma
1. srpnja 		
objava 24 kandidata koji ulaze u prvi izlučni krug
1. — 7. srpnja			
potvrda o prihvaćanju kandidata, poziv na sudjelovanje
1. listopada			
Zagreb, prijave kandidata i svečano otvaranje Natjecanja
2. listopada
		
Zagreb, prvi izlučni krug — 24 kandidata

Nagrade
Prva nagrada Zlatko Baloković 		

5000 eura

Druga nagrada 			

3500 eura

Treća nagrada 			

2500 eura

Četvrta nagrada 			

1500 eura

Peta nagrada 			

1000 eura

Šesta nagrada 		

500 eura

Posebne nagrade
Nagrada za najbolju izvedbu djela Brune Vlaheka: Perpetuum II
Nagrada Accord case — kutija za violinu
Koncertni nastupi i ostale nagrade bit će objavljene naknadno.
Svi natjecatelji dobit će potvrde o sudjelovanju. Svim dobitnicima nagrada bit
će dodijeljene diplome. Pobjednicima će se nagrade uručiti na kraju finala.
Glazbeni virtuozi - online platforma

Svi prijavljeni kandidati bit će predstavljeni na online platformi GLAZBENI
VIRTUOZI, kao i putem društvenih mreža, te je publika pozvana glasati za
najbolje izvedbe.
Dvoje kandidata s najvećim brojem glasova publike ulazi direktno u 1. izlučni krug.
Na platformi Glazbeni virtuozi bit će moguće pogledati sve snimke s Natjecanja, te svi prijavljeni natjecatelji mogu te snimke koristiti za svoju promociju,
predstavljanje koncertnim organizatorima, prijave na natjecanja, audicije ili
majstorske seminare.
Nadamo se da će u ovim izazovnim vremenima platforma Glazbeni virtuozi
postati koristan alat u promociji i profesionalnom usavršavanju mladih
glazbenika.
Uvjeti natjecanja
Sve skladbe moraju biti izvedene napamet, osim duo sonata.
Svi nastupi su otvoreni za javnost.
Ocjenjivački sud zadržava pravo skraćivanja trajanja izvedbe.

3. — 4. listopada		
Zagreb, drugi izlučni krug / polufinale — 12 kandidata

Odluke žirija su neopozive.

5. listopada			
Zagreb, finale I — uz klavir — šest kandidata

Notni materijal
Svi kandidati moraju svirati iz originalnih notnih materijala. Organizator ne
preuzima odgovornost za korištenje kopija nota. Kandidati su dužni osigurati
notne materijale za žiri za skladbu prema osobnom odabiru (drugi izlučni krug c).

7. listopada			
Zagreb, finale II — uz Simfonijski orkestar — tri kandidata
proglašenje nagrađenih
Redoslijed izvedbi bit će javno objavljen.

Navođenje netočnih podataka u prijavi rezultira diskvalifikacijom.

Registrirani i odabrani kandidati koji ne mogu sudjelovati na Natjecanju dužni
su obavijestiti organizatore.
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Klavirski suradnici i pokusi
Službeni klavirski suradnici osigurani su za sve natjecatelje bez naknade.

Podnositelj zahtjeva mora priložiti videodatoteke sa svojim izvedbama
svih odabranih djela za predselekcijski krug /a, b i c/.

Svaki kandidat također može nastupiti sa svojim pijanistom o svojem trošku.

Naziv datoteke mora sadržavati sljedeće informacije: ime podnositelja
zahtjeva u cijelosti i pune naslove odabranih djela (NE dodavati informacije kao što su ime korepetitora, datum / mjesto snimanja itd.).

Svaki kandidat ima pravo na pokus u trajanju od 90 minuta sa službenim
korepetitorom za drugi izlučni krug te 90 minuta za finale.
Organizator zadržava pravo izmjene vremena za probe prema broju kandidata
ili pod iznimnim okolnostima.
Organizatori će obavijestiti kandidate o svim promjenama što je prije moguće.
Probe s klavirom i orkestrom su zatvorene za javnost, ali su svi koncerti javni
i bit će snimani.
PRIJEVOZ I SMJEŠTAJ
Organizator snosi troškove smještaja samo za finaliste, od trenutka ulaska u
završnu fazu. Sve ostale troškove smještaja i putovanja snose sami sudionici.
Online prijavnica dostupna je na mrežnoj stranici Natjecanja
od 1. svibnja 2021.
www.huml–competition.hr

Uz prijavnicu treba priložiti:
a) kopiju službenog dokumenta podnositelja prijave koji dokazuje dob podnositelja prijave, kao što je putovnica ili osobna karta
b) kratki životopis s opisom profesionalne karijere (obrazovanje, profesori,
stečena zvanja, profesionalne aktivnosti)
c) fotografiju podnositelja prijave, snimljenu unatrag šest mjeseci od datuma
podnošenja (fotografija mora biti visoke rezolucije od 700 x 1000 piksela
ili više i mora biti slobodna od autorskih prava; fotografije će se koristiti u
službenim programima, na službenim stranicama Natjecanja i za druge
svrhe odnosa s javnošću);
d) kotizacija u protuvrijednosti od 100 eura treba biti plaćena PayPalom
istovremeno s online prijavom ili se treba uplatiti na bankovni račun
bankovnim prijenosom na:
MEĐUNARODNO VIOLINISTIČKO NATJECANJE VACLAV HUML
Ilica 42, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 56611542903
IBAN: HR0923600001101438603
SWIFT: ZABAHR2X

Sva odabrana djela moraju biti snimljena istoga dana na istome mjestu.
Videopodaci moraju biti neobrađeni, snimani iz istoga kuta kamere i
moraju jasno pokazivati ruke i lice podnositelja zahtjeva.
Videosnimka može biti isključena iz prosudbe ako se utvrdi da kretanje
ruku podnositelja prijave tijekom izvođenja nije sinkronizirano sa zvukom.
Videopodaci NE smiju sadržavati, na slici ili u zvuku, ime podnositelja
zahtjeva.
NATJECANJE zadržava sva prava za radijske, televizijske i internetske prijenose / emisije tijekom natjecanja bez naknade sudionicima. Isto se odnosi na
sve intervjue i fotografije dodijeljene medijima. Zbog eventualnih nesporazuma uzrokovanih prijevodom, tekst na hrvatskom jeziku je obvezujući.
Odabrani natjecatelji dužni su prijaviti se 1. listopada u Ured Natjecanja,
Hrvatski glazbeni zavod, Gundulićeva 6, Zagreb, te dokazati svoj identitet
putovnicom ili drugim osobnim identifikacijskim dokumentom.
Odbor Natjecanja

Goran Končar, predsjednik
Sanda Vojković, glavna tajnica
Ivan Tocilj, tajnik
Zlatko Stahuljak, počasni predsjednik
Tonko Ninić
Milan Čalogović
Pavle Dešpalj
Maja Dešpalj
Valter Dešpalj
Višnja Požgaj
Zlatan Srzić
Natjecanje se održava uz potporu Ministarstva kulture i medija RH i Gradskog
ureda za kulturu Grada Zagreba.

Sve bankovne troškove snosi podnositelj zahtjeva. Kotizacija se ne vraća.
e) Treba priložiti videosnimku koja sadrži izvedbu zadanog repertoara za
prednatjecanje
(prihvatljivi formati datoteka su MPEG–2, AVI, MOV, MP4, AVCHD s
dvokanalnim stereo zvučnim zapisom unutar videa;
Ne smije se koristiti funkcija automatske kontrole glasnoće zvuka videokamere /AGC, ALC itd./;
Prihvatljiva rezolucija videodatoteka je 720 p ili 1080 p;

ORGANIZACIJA
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