
IV Międzynarodowa Olimpiada Muzyczna Tallinn/Estonia 2018 

 

REGULAMIN 

(tłumaczenie z języka angielskiego; oryginalny tekst w dalszej części dokumentu) 

 

Organizator: Estońska Akademia Muzyki i Teatru w Tallinnie 

Kompozytorem Olimpiady jest Veljo Tormis 

 

IV Międzynarodowa Olimpiada Muzyczna Tallinn 2018 dla uczniów gimnazjów                 

i liceów zostanie zorganizowana przez Estońską Akademię Muzyki i Teatru (EAMT) 

oraz Estońskie Stowarzyszenie Edukacji Muzycznej (ESME) we współpracy                           

z Europejskim Stowarzyszeniem na Rzecz Muzyki w Szkole (EAS) i Estońskim 

Ministerstwem Edukacji i Badań. 

 

W dniach 17-21.04.2018 roku (przed olimpiadą) odbędzie się Międzynarodowa 

Konferencja Edukacji Muzycznej. W jej trakcie planowane są warsztaty, prezentacje 

itd. Tytuł konferencji to: „Siła edukacji muzycznej – doświadczenie estońskie”.  

 

 

Przewodnik po IV Międzynarodowej Olimpiadzie Muzycznej Tallinn 2018 

Z uznaniem dla wzrastającego znaczenia muzyki na polu kultury i w kształceniu 

ogólnym młodych ludzi, i z zamiarem polepszenia kontaktów międzynarodowych na 

polu edukacji muzycznej w szkołach, międzynarodowa olimpiada będzie organizowana 

dla uczniów gimnazjów i liceów. Olimpiada nazywać się będzie IV Międzynarodową 

Olimpiadą Muzyczną Tallinn 2018 i będzie rywalizacją pomiędzy poszczególnymi 

uczestnikami. 

Cele Olimpiady: 

 

• Wzmocnić pozycję edukacji muzycznej jako kreatywnego przedmiotu  

w narodowych programach nauczania, 

• Zmotywować i zaoferować utalentowanym muzycznie młodym ludziom 

możliwość własnej muzycznej ekspresji na międzynarodowym poziomie, 

• Rozszerzyć możliwości komponowania muzyki (uczestnicy mogą śpiewać oraz 

grać na instrumentach akustycznych, elektro-akustycznych i korzystać  

z multimediów audio-wizualnych), 

• Rozwinąć znajomość zapisu muzycznego jako warunku działalności twórczej. 



IV Międzynarodowa Olimpiada Muzyczna Tallinn 2018 odbędzie się w dniach                  

18-21.04.2018 dla uczestników dwóch grup wiekowych: 

Grupa I – 12-15 lat,  

Grupa II – 16-19 lat. 

 

Uczestnikami będą uczniowie gimnazjów i liceów szkół ogólnokształcących lub szkół 

muzycznych (uczestnicy mogą jednocześnie kształcić się w szkołach muzycznych).             

Z każdego kraju może wziąć udział trzech uczestników z każdej grupy wiekowej. 

Muszą oni być zwycięzcami eliminacji krajowych. Całkowita liczba nie może 

przekroczyć 33 uczestników w obu grupach wiekowych.  

 

Ostateczny termin rejestracji uczestników IV Międzynarodowej Olimpiady Muzycznej 

Tallinn 2018 to 26 marca 2018 roku. Opłata za udział to 50 EUR za każdego 

uczestnika. Opłata musi być uiszczona do 5 kwietnia 2018 roku: 

 

 

Bank:SEB                                                              

                                                                                 

Eesti Muusikaõpetajate Liit 

IBAN: EE841010022002991004 

BIC: EEUHEE2X                                                                                                           

                   

Address: Tornimäe 2, Tallinn 15010 

 

 

Wszyscy uczestnicy mają zapewnione darmowe noclegi (3 noce) i posiłki. Uczestnicy 

są zobowiązani pokryć koszt podróży. Jeśli kompozycja wymaga udziału dodatkowych 

wykonawców, kraj wysyłający musi pokryć te dodatkowe koszty. Uczestnicy nie 

wnoszą opłaty za uczestnictwo.  

Każde państwo może wysłać do dwóch osób towarzyszących. Jedna osoba 

towarzysząca, która będzie osobą kontaktową dla kraju będzie miała zapewnione 

darmowe noclegi (3 noce) i posiłki. Kraj wysyłający pokrywa koszty drugiej osoby 

towarzyszącej. Obie osoby towarzyszące pokrywają koszt podróży; nie wnoszą opłaty 

za uczestnictwo. 

IV Międzynarodowa Olimpiada Muzyczna Tallinn 2018 odbędzie się w Tallinnie,              

w Estońskiej Akademii Muzyki i Teatru (13 Tatari str Tallinn, 10 116 Estonia).  

 

Językiem Olimpiady będzie język angielski. Pisemne zadania dla obu grup będą 

przygotowane w narodowym (rodzimym) języku każdego uczestnika. 

 

Wyniki Olimpiady będą ocenianie przez pięcioosobowe (dla każdej grupy wiekowej) 

międzynarodowe jury. Wyniki będą przedstawione w formie protokołów. 

 

 

 

 

 



Olimpiada składa się z trzech części: 

 

Część I 

 

1. Słuchanie muzyki i zadania (pytania) teoretyczne dotyczące utworu 

2. Śpiew/gra a vista melodii oraz klaskanie ćwiczenia rytmicznego 

 

Część II – Zaśpiewanie piosenki 

Uczestnik zaśpiewa jedną piosenkę (własnego wyboru) podczas publicznego 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 (oryginalna) kompozycja 

Uczestnik wykonuje przygotowany wcześniej, własny max. 3-minutowy utwór. 

Kompozycja będzie wykonana na żywo podczas publicznego koncertu; w przypadku 

kompozycji multimedialnej – z wcześniej przygotowanego źródła. Kompozycja może 

być utworem wokalnym solowym lub zespołowym (z akompaniamentem lub bez),  

utworem na instrument lub instrumenty akustyczne lub kompozycją na instrumenty 

elektro-akustyczne, utworem audiowizualnym lub występem multimedialnym. Utwór 

musi być kompozycją oryginalną uczestnika (wykorzystanie istniejącego tekstu jest 

dopuszczalne). Kraj dba oto, aby muzycy wykonali oryginalną kompozycję uczestnika. 

Uczestnik (zwycięzca olimpiady krajowej) może skomponować nowy utwór,                        

w przypadku, gdy jego wcześniejsza kompozycja nie może być wykonana na 

międzynarodowym etapie.  

 

Część II i III (wykonanie piosenki i własnej kompozycji) dla obu grup uczestników są 

występami publicznymi (koncertami). Wykonania będą nagrywane dla celów 

badawczych. Podczas koncertu, uczestnikom będą robione zdjęcia. 

 

Przy rejestracji (18 kwietnia w Tallinnie) każdy z uczestników powinien dostarczyć:  

1. krótki opis piosenki w formie pisemnej;  

2. partyturę wraz z krótkim opisem własnej kompozycji w formie pisemnej. 

 

 

 

Nagrody IV Międzynarodowej Olimpiady Muzycznej Tallinn 2018 

 

W obu grupach wiekowych: 

• dla pierwszych trzech miejsc – złote medale  

• dla czwartych, piątych i szóstych miejsc – srebrne medale 

• dla wszystkich pozostałych – brązowe medale.  

 

 

 



Nagrody specjalne w obu grupach wiekowych: 

 

• dla najlepszego testu teoretycznego 

• dla najlepszego czytania a vista 

• dla najlepszej interpretacji piosenki 

• dla najlepszej kompozycji.  

 

Jury może przyznać dodatkowe nagrody w przypadku wybitnego osiągnięcia na danym 

polu Olimpiady. 

 

 

Wstępny program IV Olimpiady Muzycznej Tallinn/Estonia 2018 

 

Środa, 18 kwietnia – przyjazd 

17.00 - 

Rejestracja                                                                                                                           

18.00 – Ceremonia otwarcia i wieczorny koncert 

 

Czwartek, 19 kwietnia  

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, 20 kwietnia 

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; poczęstunek 

 

Niedziela, 21 kwietnia  

Zwiedzanie i czas wolny, wyjazd 



Międzynarodowy Komitet Olimpiady Muzycznej:  

 

Ruta Girdzijauskiene – Klaipeda University, EAS National Coordinator, Lithuania; co-

opted member of the EAS board 

Ene Kangron – Estonian Academy of Music and Theatre, EAS National Coordinator, 

Estonia 

Gabriela Karin Konkol – Gdansk Music Academy, EAS National Coordinator, 

Poland                                        

Irena Nelsone – Latvian Academy of 

Music                                                                                                           

Branka Rotar Pance – Ljubljana Music Academy, EAS National Coordinator, Slovenia. 

 

Zespół organizacyjny IV Międzynarodowej Olimpiady Muzycznej Tallinn 2018:  

 

Alla Eenma – Jakob Westholm Secondary School  (Jakob Westholmi Gümnaasium) 

Anne Ermast – Kivimäe Elementary School (Kivimäe Põhikool) 

Janne Fridolin – Tallinn Music High School (Tallinna Muusikakeskkool) 

Signe Granström – Estonian Ministry of Education and Research (Haridus- ja 

Teadusministeerium) 

Kadi Härma – Keila Secondary School (Keila Kool), Estonian Academy of Music and 

Theatre 

Kadi Kaja – Saue Secondary School (Saue Gümnaasium) 

Ene Kangron – Estonian Academy of Music and Theatre 

Kristi Kiilu – Estonian Academy of Music and Theatre 

Ester Pomerants – Estonian Society for Music Education 

Kätlin Puhmaste – Viimsi Secondary School (Viimsi Keskkool) 

Inge Raudsepp – Foundation INNOVE (Sihtasutus INNOVE) 

Aive Skuin – Loo Secondary School (Loo Keskkool) 

Siiri Veskimäe – Jakob Westholm Secondary School  (Jakob Westholmi Gümnaasium) 

 

The Regulations of the 4th International Music 

Olympiad 

  

The patron of the Olympiad is the Rector of the Estonian Academy of Music and 

Theatre, Prof Ivari Ilja. The composer of the Olympiad is Veljo Tormis. 

  

The 4th International Music Olympiad Tallinn 2018 for students of general 

comprehensive secondary schools will be organized by the Estonian Academy of Music 

and Theatre (EAMT) and Estonian Society for Music Education (ESME) in cooperation 

with the European Association for Music in Schools (EAS) and Estonian Ministry of 

Education and Research. 

 

 



Before the Olympiad there will be an International Music Education Conference 

organized on April 17th–21th 2018 with practical workshops, presentations etc. The 

title of the conference will be “The Power of Music Education - Estonian 

Experience”   

  

 

Guidelines for the 4th International Music Olympiad Tallinn 2018  

 

In recognition of the growing significance of music in the field of culture and in the 

general education of young people, and with the aim of enhancing the development of 

international contacts in the field of school education in music, an international music 

Olympiad will be organized for students of general comprehensive secondary school. 

The Olympiad will be called the 4th International Music Olympiad Tallinn 2018 and 

is a competition between individuals. 

 

The aims of the Olympiad: 

• To strengthen the position of music education as a creative subject in national 

curricula; 

• To create motivation and offer musically talented young people opportunities for 

artistic self-expression at international level; 

• To widen opportunities for composing music (participants can use vocal and 

acoustic musical instruments as well as various electro-acoustical instruments 

and audio-visual multimedia. 

• To develop musical literacy as a prerequisite for creative activities; 

  

The 4th International Music Olympiad Tallinn 2018 will take place from April 18th to 

21th, 2018 for participants of two age groups:  

The 1st group: aged 12–15  

The 2nd group: aged 16–19  

 

The contestants shall be students of general comprehensive secondary schools (they can 

study at music school at the same time). 3 competitors from each country can take 

part in both age groups. They must be winners of the national competition.  

The total number of contestants is limited to 33 participants in both age groups. 

 

The deadline for registration of participants in the 4th International Music 

Olympiad Tallinn 2018 is March 26, 2018. 

 

Participation fee 50 EUR must be paid by the 5th of April 2018: 

Bank: SEB                                                              

                                                                                 

Eesti Muusikaõpetajate Liit 

IBAN: EE841010022002991004 

BIC: EEUHEE2X                                                                                                           

                   

Address: Tornimäe 2, Tallinn 15010 

 

 

http://imuo.weebly.com/conference.html
http://imuo.weebly.com/conference.html
http://imuo.weebly.com/conference.html


All participants will be provided with free accommodation (3 nights) and meals. The 

participants must cover the travelling costs. When a participant`s composition requires 

additional performers, the sending country must cover all the additional costs. 

Performers do not have to pay the participation fee. 

 

Each country can send up to 2 accompanying persons. One accompanying person who 

will be a responsible contact person for the country, will be provided with free 

accommodation (3 nights) and meals. The sending country covers the costs of the 

second accompanying person. Both accompanying persons must cover all travel costs, 

they do not have to pay the participation fee.  

 

The 4th International Music Olympiad Tallinn 2018 will take place in Tallinn, at the 

Estonian Academy of Music and Theatre (13 Tatari str Tallinn, 10 116 Estonia).  

 

The language used at the Olympiad will be English. Written tasks (assignments) for 

both age groups will be provided in the native language of the contestant. 

  

The results of the Olympiad will be assessed by an international jury of 5 members in 

both age groups. The results will be presented in the form of protocols.  

 

 

Content of the Olympiad (for both ages groups) 

 

The Olympiad will consist of three parts. 

 

The 1st Part 

1. Music listening and theoretical questions related to the piece.  

2. Sight singing/playing a melody and clapping a rhythm exercise 

The 2nd Part – Performing a song. 

The participant will perform one song (by individual choice) at a public concert. The 

song must be performed from memory, either unaccompanied or with accompaniment 

by acoustic instruments in suitable key for him/her. We recommend performing a folk 

song or a song written by a composer of the participant’s country and in the 

participant’s native language. A song composed by the competitor is not allowed to 

perform here (in case it will be performed also in the part III of the Olympiad). 

 

The 3rd Part – Original composition. 

The participant will perform an original composition up to 3 minutes, prepared 

beforehand. The original piece of music will be performed live at a public concert or, in 

case of compositions for multimedia, from a pre-recorded source. The original 

composition can be a song for solo voice or vocal ensemble, (unaccompanied or with 

accompaniment), a piece for an instrument or instruments, or a composition using 

electro-acoustic, audiovisual or multimedia performance. Other singers and 

instrumentalists can be involved in the performance. The composed music must be the 

original production of the participant (pre-existing lyrics may be used). The country 

takes care that musicians perform original composition of their contestant. The 

contestant (the winner of the National Olympiad) can compose a new composition in 

case if  his/her previous composition cannot be performed at the international level. 



 

The 2nd and the 3rd part (performing a song and original piece) for both age groups of 

contestants are public presentations (concerts).  The performances will be recorded for 

study purposes and photographs will be taken. 

 

At registration (on April 18 in Tallinn) each participant must add: 

1. a short description of the song in written form; 

2. a score and a short description of the original composition in written form. 

 

Awards and prizes at the 4th International Music Olympiad Tallinn 2018 

 

The awards in both age groups are: 

• for the first three places – golden medals; 

• for the fourth, fifth and sixth places – silver medals; 

• for all other places – bronze medals. 

Special prizes in both age groups are: 

• for the best theoretical test; 

• for the best sight reading; 

• for the best interpretation of the song; 

• for the best composition. 

The jury is entitled to award additional prizes in the case of extraordinary achievement 

in some field of the Olympiad. 

 

Preliminary program of the 4th International Music Olympiad Tallinn 2018 

 

Wednesday, April 18 – arrival. 

17.00 – 

Registration                                                                                                                          

                  

18.00 – Opening Ceremony and Evening concert 

 

Thursday, April 19 

10.00 The first part of the Olympiad (the 1st age group and the 2nd age group) 

1. Music listening and theory related tasks 

2. Sight singing or playing and clapping exercises 

13.00–14.00 – Lunch 

14.00 – Performing a song (the 1st age 

group)                                                                                                 

16.00 – Performing a song (the 2nd age 

group)                                                                                                  

19.00 – Joint singing and concert (an opportunity for participants to introduce the folk 

music of their respective countries) 



 

 

Friday, April 20 

10.00 – Performing original compositions (the 1st age 

group)                                                                            

12.00–13.00 – 

Lunch                                                                                                                                   

               

13.00 – Performing original compositions (the 2nd age group)                       

                                                 

19.00 – The final concert of the Olympiad, awards and a reception 

 

Saturday, April 21 – Sightseeing and free time, departure 

 

 

The International Music Olympiad Committee:  

Ruta Girdzijauskiene – Klaipeda University, EAS National Coordinator, Lithuania; 

co-opted member of the EAS board 

Ene Kangron – Estonian Academy of Music and Theatre, EAS National Coordinator, 

Estonia 

Gabriela Karin Konkol – Gdansk Music Academy, EAS National Coordinator, 

Poland                                        

Irena Nelsone – Latvian Academy of 

Music                                                                                                           

Branka Rotar Pance – Ljubljana Music Academy, EAS National Coordinator, 

Slovenia 

 

The organising team of the 4th International Music Olympiad Tallinn 2018:  

Alla Eenma – Jakob Westholm Secondary School  (Jakob Westholmi Gümnaasium) 

Anne Ermast – Kivimäe Elementary School (Kivimäe Põhikool) 

Janne Fridolin – Tallinn Music High School (Tallinna Muusikakeskkool) 

Signe Granström – Estonian Ministry of Education and Research (Haridus- ja 

Teadusministeerium) 

Kadi Härma – Keila Secondary School (Keila Kool), Estonian Academy of Music and 

Theatre 

Kadi Kaja – Saue Secondary School (Saue Gümnaasium) 

Ene Kangron – Estonian Academy of Music and Theatre 

Kristi Kiilu – Estonian Academy of Music and Theatre 

Ester Pomerants – Estonian Society for Music Education 

Kätlin Puhmaste – Viimsi Secondary School (Viimsi Keskkool) 

Inge Raudsepp – Foundation INNOVE (Sihtasutus INNOVE) 

Aive Skuin – Loo Secondary School (Loo Keskkool) 

Siiri Veskimäe – Jakob Westholm Secondary School  (Jakob Westholmi Gümnaasium) 


