
I Międzynarodowa Olimpiada Muzyczna Tallinn/ Estonia 2012 

Patronem Olimpiady jest Rektor Estońskiej Akademii Muzyki i Teatru  

prof. Peep Lassmann 

Twórcą Olimpiady jest Arvo Pärt 

I Międzynarodowa Olimpiada Muzyczna Tallinn 2012 dla uczniów szkół 
ogólnokształcących będzie organizowana przez (Estońskie Towarzystwo Edukacji 
Muzycznej) Estonian Society for Music Education (ESME) i (Estońską Akademię 
Muzyki i Teatru) Estonian Academy of Music and Theatre (EAMT) we współpracy  
z (Europejskim Stowarzyszeniem Muzyki w Szkołach) European Association for Music 
In School (EAS) wraz z (Estońskim Ministerstwem Edukacji i Badań) Estonian 
Ministery of Education and Research. 

Wskazówki dotyczące I Międzynarodowej Olimpiady Muzycznej (I MuO) 

Z uznaniem dla wzrastającego znaczenia muzyki na polu kultury i kształcenia ogólnego 
młodych ludzi, i z zamiarem ulepszenia kontaktów międzynarodowych na polu edukacji 
muzycznej w szkołach, międzynarodowa olimpiada będzie organizowana dla uczniów 
gimnazjów i liceów. Olimpiada nazywać się będzie I Międzynarodową Olimpiadą 
Muzyczną Tallinn 2012 i będzie rywalizacją pomiędzy poszczególnymi uczestnikami. 

Cele Olimpiady jest: 

• Wzmocnić pozycję edukacji muzycznej, jako kreatywnego przedmiotu  
w międzynarodowym Curriculum (programie), 

• Zmotywować muzykalnie utalentowanych młodych ludzi i zaoferować im 
możliwości do własnej muzycznej ekspresji na międzynarodowym poziomie, 

• Rozszerzyć możliwości komponowania muzyki - uczestnicy mogą śpiewać oraz 
grać na instrumentach akustycznych, elektro-akustycznych oraz korzystać  
z multimediów audio-wizualnych, 

• Rozwinąć znajomość zapisu muzycznego jako warunku działalności twórczej. 

I Międzynarodowa Olimpiada Muzyczna Tallinn 2012 odbędzie się w dniach 25-29 
kwietnia 2012 roku dla uczestników dwóch grup wiekowych: Grupa I – 12-14 lat, 
Grupa II – 15-18 lat. Uczestnikami będą uczniowie gimnazjów i liceów szkół 
ogólnokształcących bądź muzycznych, które nie mogą być uznane za uczelnie. 

Z każdego kraju może wziąć udział 2 uczestników w obu grupach wiekowych (3  
w przypadku Estonii). Całkowita liczba uczestników ograniczona jest do 33 w każdej 
grupie wiekowej. 

 

 



Ostateczny termin rejestracji uczestników I Międzynarodowej Olimpiady 
Muzycznej Tallinn 2012 to 2 kwietnia 2012 

 
 
Opłata za udział: 50 EUR 

Opłata musi być uiszczona do 2 kwietnia 2012 roku: 
Bank: SEB 
Eesti Muusikaõpetajate Liit 
IBAN:EE841010022002991004 BIC: EEUHEE2X 
Address:Tornimäe 2, Tallinn 15010 
 
Wszyscy uczestnicy mają zapewnione darmowe noclegi (4 noce) i posiłki. Uczestnicy 
są zobowiązani opłacić koszt podróży. 

Jeśli kompozycje uczestników wymagają dodatkowych wykonawców, wysyłające 
państwo pokrywa dodatkowy koszt. Wykonawcy nie płacą za udział. 

Każde państwo może wysłać maksymalnie 2 osoby towarzyszące. Jedna z osób 
będzie miała zapewnione darmowe noclegi (4 noce) i posiłki. Wysyłające państwo 
pokrywa koszt drugiej osoby towarzyszącej. 

Osoby towarzyszące nie płacą za udział. 

I Międzynarodowa Olimpiada Muzyczna Tallinn 2012 odbędzie się w Tallinnie w 
Estońskiej Akademii Muzyki i Teatru (16 Rävala Str., Tallinn, Estonia). 
 
Zadania na Olimpiadę przygotowane będą przez międzynarodową komisję 
ustanowionej przez Estońskie Towarzystwo Edukacji Muzycznej, Estońską Akademię 
Muzyki i Teatru (EAMT) i Europejskie Stowarzyszeniem Muzyki w Szkołach. 
 
Językiem Olimpiady będzie Angielski. Pisemne zadania dla obu grup będą 
dostarczone w rodzimym języku każdego uczestnika. 
 
Rezultaty Olimpiady będą ocenianie przez pięcioosobowe międzynarodowe jury. 
Wyniki będą przedstawiane w postaci protokołów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Przebieg Olimpiady: 

Grupa I (12-14) 

Olimpiada składać się będzie z trzech części: 

Część I: 

1. Słuchanie muzyki i pytania teoretyczne związane z utworem. 
2. Śpiew/Gra (na własnym instrumencie) prostej melodii; ćwiczenie klaskania do 

rytmu. 

Część II – Zaśpiewanie piosenki 

Uczestnik zaśpiewa piosenkę (własnego wyboru) podczas koncertu. Piosenka musi być 
wykonana z pamięci bez akompaniamentu lub z akompaniamentem instrumentów 
akustycznych w odpowiedniej dla niej/niego tonacji. 
Zaleca się zaśpiewanie piosenki napisanej przez kompozytora z kraju uczestnika w 
jego ojczystym języku. 
Piosenka skomponowana przez uczestnika nie jest dozwolona w tej części (dotyczy 
sytuacji, w której ten utwór będzie wykonywany także w części III). 

Część III – Własne kompozycje 

Uczestnik wykonuje przygotowany wcześniej, własny 3-minutowy utwór. Kompozycja 
ta może być utworem wokalnym, audiowizualnym lub multimedialnym. 
Kompozycja może być przeznaczona dla wykonawcy solowego, zespołu wokalnego 
(bez akompaniamentu lub z akompaniamentem), instrumentu solowego, grupy 
instrumentów lub kompozycją elektro-akustyczną, audiowizualną lub multimedialną.  

Dodatkowi wokaliści i instrumentaliści mogą brać udział w wykonaniu utworu. 

Muzyka musi być kompozycją uczestnika (wykorzystanie istniejącego tekstu jest 
dopuszczalne). 

Utwór wykonany będzie podczas koncertu (na żywo), a w przypadku kompozycji 
multimedialnej będzie odtworzony. 

Część II i III dla 1-szej grupy uczestników (wykonujących wybrany utwór i własną 
kompozycję) są występami publicznymi (koncertami). Wykonania będą nagrywane dla 
celów naukowych. Podczas koncertu, uczestnikom będą robione zdjęcia.   

 

Podczas rejestracji (25 kwietnia w Tallinie) każdy z uczestników powinien dostarczyć: 
1. Krotki opis utworu (w formie tekstowej). 
2. Nuty wraz z krótkim opisem utworu (w formie tekstowej). 

 
 

 



Grupa II (15-18 lat) 
Olimpiada składa się z trzech części. 

Część I 
1. Słuchanie muzyki i pytania teoretyczne dotyczące utworu 
2. Śpiew a vista lub gra na własnym instrumencie; ćwiczenie klaskania do rytmu 

 
 

Część II – Zaśpiewanie piosenki 

Uczestnik zaśpiewa piosenkę (własnego wyboru) podczas koncertu. Piosenka musi być 
wykonana z pamięci bez akompaniamentu lub z akompaniamentem instrumentów 
akustycznych w odpowiedniej dla niej/niego tonacji. 
Zaleca się zaśpiewanie piosenki napisanej przez kompozytora z kraju uczestnika w 
jego ojczystym języku. 
Piosenka skomponowana przez uczestnika nie jest dozwolona w tej części (dotyczy 
sytuacji, w której ten utwór będzie wykonywany także w części III). 

 

Część III – Własne kompozycje 

Uczestnik wykonuje przygotowany wcześniej, własny 3-minutowy utwór. Kompozycja 
ta może być utworem wokalnym, audiowizualnym lub multimedialnym. 
Kompozycja może być przeznaczona dla wykonawcy solowego, zespołu wokalnego 
(bez akompaniamentu lub z akompaniamentem), instrumentu solowego, grupy 
instrumentów lub kompozycją elektro-akustyczną, audiowizualną lub multimedialną.  

Dodatkowi wokaliści i instrumentaliści mogą brać udział w wykonaniu utworu. 

Muzyka musi być kompozycją uczestnika (wykorzystanie istniejącego tekstu jest 
dopuszczalne). 

Utwór wykonany będzie podczas koncertu (na żywo), a w przypadku kompozycji 
multimedialnej będzie odtworzony. 

Część II i III dla 1-szej grupy uczestników (wykonujących wybrany utwór i własną 
kompozycję) są występami publicznymi (koncertami).  

Wykonania będą nagrywane dla celów naukowych. Podczas koncertu, uczestnikom 
będą robione zdjęcia.  

 

Podczas rejestracji (25 kwietnia w Tallinie) każdy z uczestników powinien dostarczyć: 
1. Krotki opis utworu (w formie tekstowej). 
2. Nuty wraz z krótkim opisem utworu (w formie tekstowej). 

 

 

 



 

Nagrody 
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy złote, srebrne lub brązowe w zależności od 
uzyskanego wyniku. Zostaną przyznane nagrody specjalne dla najlepszych 
wykonawców (obu grup wiekowych), najlepszych kompozytorów i najlepszego 
uczestnika, który otrzymał najwięcej punktów w zadaniach słuchowych. 

Jury może przyznać dodatkowe nagrody w przypadku wybitnego osiągnięcia w danej 
kategorii Olimpiady. 

  

Wstępny program I Olimpiady Muzycznej Tallinn 2012 
 
Środa, 25 kwietnia - przybycie, rejestracja, wieczorny koncert (Estońskie Chóry 
Młodzieżowe i orkiestry) 
 

Czwartek, 26 Kwietnia 

10.00 Pierwsza część Olimpiady (Grupy I i II) 

1. Słuchanie muzyki i pytania teoretyczne. 
2. Śpiewanie a vista/gra na instrumentach 

13.00 – 14.00 Lunch 

14.00 Wykonanie utworu (Grupa I) 

16.00 Wykonanie utworu (Grupa II) 

19.00 Koncert kompozycji Arvo Pärt’a. 
 

Piątek, 27 kwietnia 

10.00 Wykonanie własnej kompozycji (Grupa I) 

13.00 – 14.00 Lunch 

14.00 Wykonanie własnej kompozycji (Grupa II) 

19.00 Wspólne śpiewanie i koncertowanie (możliwość uczestników do przedstawienia 
folkloru ojczystego kraju) 

Sobota, 28 kwietnia 

Zwiedzanie i czas wolny za dnia. 
 
16.00 Koncert finałowy Olimpiady, odbiór nagród 
 
Niedziela, 29 kwietnia – czas wolny, odjazd 



 

Zespół organizujący I Międzynarodową Olimpiadę Muzyczną Tallinn 2012: 

Przewodniczący: 
Ene Kangron  - Estońska Akademia Muzyki I Teatru, członek zarządu EAS oraz 
Narodowy Koordynator (Estonia), koordynator międzynarodowych kontaktów 
Estońskiego Towarzystwa Edukacji Muzycznej  
 
Członkowie: 
Gabriela Konkol   - Gdansk Music Academy, członek zarządu EAS    
Branka Rotar Pance  - Ljubljana Music Academy, członek zarządu EAS 
Thomas De Baets  - Lemmensinstituut Faculteit Architectuur en Kunsten, 
           członek zarządu EAS  
Ruta Girdzijauskiene  - Krajowy koordynator EAS, Lithuania 
Ruta Kanteruka  - Krajowy koordynator EAS, Latvia 
Christian Rolle  - Krajowy koordynator EAS, Germany 
Irena Nelsone    - Latvian Academy of Music 
Satu Ristlakki   - Finnish Union of Music Teachers  
Janne Fridolin    -Chairman of  ESME, Tallinn Rahumäe Basic School  
Kadi Härma    - Tallinn  Pääsküla Gymnasium   
Jaanus Kann    - Tallinn  Nõmme Gymnasium  
Eve Karp    - Tallinn Gymnasium for Sciences  
Kristi Kiilu    - Estonian Academy of Music and Theatre 
Katrin Raamat   - Tallinn Upper Secondary School No. 37. 
Inge Raudsepp   - Estonian National Centre of Exams and Qualifications 
Aarne Saluveer   - Estonian Choral Society, Georg Ots Music School  
Anu Sepp    - Estonian Academy of Music and Theatre 
Aive Skuin               - Private School Audentes  
Liivi Urbel    - Tallinn English College  
 

 
I Międzynarodowa Olimpiada Muzyczna Tallinn 2012 
Informacje: 
http://imuo.edicypages.com                           
http://www.eas-music.net/ 
http://www.emol.ee/                                               
 

E-mail:  ene@ema.edu.ee 
 
Zgłoszenia należy wysyłać do: 
Estonian Academy of Music and Theatre, International Music Olympiad 
Rävala Street 16, 10143 Tallinn, Estonia 
 

http://imuo.edicypages.com/
http://www.eas-music.net/
http://www.emol.ee/
mailto:ene@ema.edu.ee

