
II Międzynarodowa Olimpiada Muzyczna Ryga/Łotwa 2014 

 

Patronem Olimpiady jest Rektor Łotewskiej Akademii Muzycznej  

Artis Sīmanis 

Kompozytorem Olimpiady jest Eriks Ešenvalds 

 

II Międzynarodowa Olimpiada Muzyczna Ryga 2015 dla uczniów szkół 
ogólnokształcących będzie organizowana przez Latvian Music Teachers Association 
(LVIIMSA) [Łotewskie Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki] oraz Jāzeps Vītols 
Latvian Academy of Music (JVLMA) [Łotewska Akademia Muzyczna imienia Jāzeps 
Vītols] we współpracy z Latvian Ministry of Education and Research [Łotewskie 
Ministerstwo Edukacji i Badań]. 
 
 

Wskazówki dotyczące II Międzynarodowej Olimpiady Muzycznej (II 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 II Międzynarodową Olimpiadą 
Muzyczną Ryga 2014 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. 

 

II Międzynarodowa Olimpiada Muzyczna Ryga 2014 odbędzie się w dniach  

30 kwietnia – 3 maja 20141 roku dla uczestników dwóch grup wiekowych:  

Grupa I – 12-14 lat,  

Grupa II – 15-18 lat. 

                                                           

1  Z uwagi na to, że 4 maja jest Świętem Narodowym na Łotwie odbywają się w Rydze liczne 
uroczystości kulturalne. Rekomendujemy pozostanie w Rydze do 4 maja i wyjazd po tym terminie.
 



Uczestnikami będą uczniowie gimnazjów i liceów szkół ogólnokształcących lub szkół 
muzycznych (uczestnicy mogą jednocześnie kształcić się w szkołach muzycznych). 

Ostateczny termin rejestracji uczestników II Międzynarodowej Olimpiady 

Muzycznej Ryga 2014 to 4 kwietnia 2014 roku 

 

Z każdego kraju może wziąć udział 2 uczestników w obu grupach wiekowych 
(3 w przypadku Łotwy). Całkowita liczba uczestników ograniczona jest do 33 w każdej 
grupie wiekowej. 
 
Opłata za udział: 50 EUR 

Opłata musi być uiszczona do 4 kwietnia 2012 roku: 

Latvian Music Teachers Association, Registration Nr. 40008156304, 

Account Nr. LV74 NDEA 0000083614772 

 
Wszyscy uczestnicy mają zapewnione darmowe noclegi (4 noce) i posiłki. Uczestnicy 
są zobowiązani opłacić koszt podróży. 

Każde państwo może wysłać maksymalnie 2 osoby towarzyszące. Jedna z osób będzie 
miała zapewnione darmowe noclegi (3 noce) i posiłki. Wysyłająca strona pokrywa koszt 
drugiej osoby towarzyszącej. Osoby towarzyszące nie wnoszą opłaty za udział. 
 

II Międzynarodowa Olimpiada Muzyczna Ryga 2014 odbędzie się w Rydze 
w Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music – Łotewska Akademia Muzyczna imienia 
Jāzeps Vītols (1 Kr.Barona Str.; Riga, Latvia).  
 
Językiem Olimpiady będzie język angielski. Pisemne zadania dla obu grup będą 
dostarczone w narodowym (rodzimym) języku każdego uczestnika. 
 
Rezultaty Olimpiady będą ocenianie przez pięcioosobowe międzynarodowe jury dla 
każdej grupy wiekowej. 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 – Własna kompozycja 

Uczestnik wykonuje przygotowany wcześniej, własny 3-minutowy utwór. Kompozycja 
ta może być utworem wokalnym, utworem na instrumenty akustyczne lub elektro-
akustyczne, może być też utworem 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. 

Skomponowany utwór muzyczny 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 (30 kwietnia w Rydze) każdy z uczestników powinien dostarczyć: 
1. Krotki opis piosenki w formie pisemnej. 
2. Nuty (format Sibelius) wraz z krótkim opisem własnej kompozycji w formie 

pisemnej. 
 

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 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, utworem na instrumenty akustyczne lub elektro-
akustyczne, może być też utworem 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. 

Skomponowany utwór muzyczny 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 (30 kwietnia w Rydze) każdy z uczestników powinien dostarczyć: 
 

1. Krotki opis piosenki w formie pisemnej. 
2. Nuty (format Sibelius) wraz z krótkim opisem własnej kompozycji w formie 

pisemnej. 
 
Nagrody 
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy złote, srebrne lub brązowe w zależności od 
ilości uzyskanych punktów. 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 II Olimpiady Muzycznej Ryga 2014 
Środa, 30 kwietnia 
17.00 Rejestracja 
18.00 Wieczorny koncert (łotewski chór młodzieżowy Spīgo ze Szkoły nr 4 z Jelgava) 



 
Czwartek, 1 maja 
10.00 Pierwsza część Olimpiady (Grupy I i II) 

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

13.00 – 14.00 Lunch 
14.00 Wykonanie piosenki (Grupa I) 
16.00 Wykonanie piosenki (Grupa II) 
19.00 Wspólny śpiew i koncertowanie (możliwość dla uczestników przedstawienia 
muzyki ludowej swojego kraju) 
Piątek, 2 maja 
10.00 Wykonanie własnej kompozycji (Grupa I) 
12.00 – 13.00 Lunch 
13.00 Wykonanie własnej kompozycji (Grupa II) 
19.00 Koncert finałowy Olimpiady, wręczenie nagród i poczęstunek 
Sobota, 3 maja 
Zwiedzanie i czas wolny za dnia. 
16.00 Koncert finałowy Olimpiady, odbiór nagród 
Niedziela, 4 maja 
czas wolny, zwiedzanie, odjazd 
 
Zespół organizujący II Międzynarodową Olimpiadę Muzyczną Ryga 2014: 
 
Liene Batņa - Latvian Academy of Music, Music teacher 
Irena Nelsone - Latvian Academy of Music 
Ilze Vilde - Latvian Academy of Music, Music teacher 
Ilma Grauzdiņa – Latvian Academy of Music 
Elīna Lūse – Music teacher, Latvian Academy of Music 
Spodra Austruma – The State Education Centre of Latvia 
Ilga Millere - Music teacher of Riga secondary school No. 45 
Ilga Šķendere - Music teacher of Cēsis compulsory school 
Liena Celma - Music teacher of Jelgava secondary school No. 4 
Ruta Kanteruka - EAS National Coordinator, Latvia 
Ene Kangron - Estonian Academy of Music and Theatre, EAS board member, National 
Coordinator, Estonia  
Gabriela Konkol - Gdansk Music Academy, EAS National Coordinator, Poland 
Branka Rotar Pance - Ljubljana Music Academy, EAS board member 
Ruta Girdzijauskiene - EAS National Coordinator, Lithuania 
 

LVIIMSA 
(LATVIJAS VISPAREJAS IZGLITIBAS MUZIKAS SKOLOTAJU ASOCIACIJA) 
Reg. Nr. 40008156304 Account Nr.LV74NDEA0000083614772 SWIFT/BIC: 
NDEALV2X 
Ķekavas nov., Baloži,  
Uzvaras prospekts 7-37, Latvija 
Tel. 00 371 29111463 00 371 29111463  
e-mail: muo2014riga@gmail.com 
www.muzikasskolotajiem.blogspot.com 
 

http://www.muzikasskolotajiem.blogspot.com/

