PRIHLÁŠKA NA KONKURZ DO
MLÁDEŽNÍCKEHO ORCHESTRA EURÓPSKEJ ÚNIE
EUROPEAN UNION YOUTH ORCHESTRA
NA KONCERTNÚ SEZÓNU 2016/2017

Prihláška je určená pre uchádzačov vo veku 16-26 rokov, narodených medzi 1. januárom 1990 a 31. decembrom 2000
(vrátane) s platným cestovným pasom.
Uchádzači môžu podať prihlášku vo všetkých členských štátu EÚ.
Uzávierka prihlášok je 25. septembra 2016.
Uchádzač je povinný oboznámiť sa so smernicou EUYO uvedenej na internetovej adrese
www.euyo.eu/apply/auditions/rules-and-regulations/.

Priezvisko: …………………………………………………………………………………………….
Meno: ………………………………………………………………………………………………….
Občianstvo:…………………………………………………………………………………………….
Dátum narodenia:……………………………………………………………………………………...
Aktuálna adresa:……………………………………………………………………………………….
Telefónne číslo:………………………………………………………………………………………..
Miesto narodenia (krajina):…………………………………………………………………………....
E-mail:....………………………………………………………………………………………………
Adresa zákonných zástupcov:………………………………………………………………………...
Telefonický kontakt na zákonných zástupcov:………………………………………………………..
Nástroj (resp. 2 nástroje)1:
Ako dlho hráte na hudobnom nástroji?
Dosiahnuté vzdelanie/stupeň:
Diplomy/ocenenia:

1

Uveďte nástroj(e), s ktorými sa uchádzate o členstvo v Mládežníckom orchestri EÚ

Zoznam hudobných telies, v ktorých ste pôsobili alebo pôsobíte (+ obdobie, kedy ste boli ich súčasťou):

Meno súčasného pedagóga:
Telefónne číslo súčasného hudobného pedagóga:
Názov, adresa a telefónne číslo školy/konzervatória/univerzity:

Na akom ďalšom nástroji hráte? (+ dosiahnutý stupeň):
Boli ste niekedy členom EUYO? ÁNO / NIE Ak áno, uveďte rok/y:
Boli ste niekedy na zozname náhradníkov EUYO? ÁNO / NIE Ak áno, uveďte roky:

Na požiadanie Vám bude k dispozícii klavírny sprievod – vyplňte, prosím, nasledovné:
Potrebujem / Nepotrebujem oficiálny klavírny sprievod2
Budem interpretovať skladbu (autor / názov / časť ):
Ak budete mať vlastného korepetítora, prosím, uveďte jeho meno:
Ako ste sa dozvedeli o Mládežníckom orchestri EÚ?
EUYO plagát (ak áno, uveďte, prosím, kde):
Pedagóg (ak áno, uveďte, prosím, jeho meno):
Priatelia:

Koncert EUYO:

Iný spôsob (uveďte):
Pozorne si prečítajte a podpíšte nasledujúci text:
Uvedomujem si, že nemusím byť pozvaný/á na výberové konanie, ak nepripojím dve písomné odporúčania
osvedčujúce moje interpretačné schopnosti.
Vyznačím, či budem alebo nebudem potrebovať oficiálny klavírny sprievod.
Akceptujem, že rozhodnutie riaditeľa štúdií EUYO a rozhodovacej komisie je definitívne.
V prípade úspešného absolvovania výberového konania, výberu za riadneho člena orchestra a následného
pozvania na sústredenia a koncertné turné orchestra, zaväzujem sa zúčastniť sa tohto sústredenia a turné
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Nehodiace sa, prosím, prečiarknite.

orchestra, nakoľko ide aj o reprezentáciu krajiny a výber umelcov za Slovenskú republiku je prísne
limitovaný.
Vybraný kandidát môže od účasti odstúpiť iba v osobitne odôvodnených prípadoch ako napr. ochorenie, úraz,
úmrtie najbližších príbuzných a pod. Dôvody odstúpenia je vybraný kandidát povinný neodkladne oznámiť
organizátorom aktivity (viktoria.slatkovska@hc.sk alebo tel: 0908 987 549) v záujme dohodnutia ďalšieho
postupu a hodnoverne ich preukázať.
Uchádzačom nemôžu byť uhradené cestovné náklady spojené s účasťou na výberovom konaní.

Dátum:

Podpis uchádzača:

Uchádzač je povinný oboznámiť sa so smernicou EUYO uvedenej na internetovej adrese
www.euyo.eu/apply/auditions/rules-and-regulations/.
Úryvky z orchestrálnych partov sú dostupné na internetovej adrese:
www.euyo.eu/apply/auditions/orchestral-extracts/
Prípadné otázky adresujte na: viktoria.slatkovska@hc.sk
Vyplnenú prihlášku, prosím, zašlite alebo doručte na adresu:
Viktória Slatkovská
Hudobné centrum
Michalská 10
815 36 Bratislava 1
V elektronickej forme (scan) je prihlášky možné zasielať na viktoria.slatkovska@hc.sk

Ďakujeme za váš záujem, tešíme sa na vašu účasť a prajeme vám veľa šťastia na konkurze do Mládežníckeho
orchestra Európskej únie.

