1-Müsabigə hagda.

Beynəlxalg Gənc İstedadlar Musigi Müsabigəsi (“Florida Keys”
İ.M.C.Y.T) adli musabigə iştirakilarini dəvət edir müxtəlif alətlər üzrə.
-F-no (solo- duet -trio bir alət üzrə -ansamble başga musigi alətlərinin iştiraki ilə)
-Simli alətlər-(solo- duet-trio-ansamble)
-Vokal (solo- duet-trio-ansamble-xor gruplari 6-dan 15-nəfərə gədər)
Bizim” Florida Keys” adli musabigəmiz təsadüfi deyil.ABŞ-in günəşli Florida ştatinda Azərbaycanin
görkəmli bəstəkari Jövdət Haciyevin gizi xanim Pərvin Muradova yaşayir və fəaliyyət göstərir
O uzun müddətdir ki orada yaşayir.Halhazirda Azərbaycan-Amerika-Mədəniyyətlərarasi
Assosiasiyanin müdiri vəzifəsində calişir.(A ASA.) Töhfə Eminova həmin Assosiyasiyanin
prezidentidir.Belə gərara gəldilər ki Jövdət Haciyevin 100-illik yübileyinə həsr olunmuş müsabigə
kecirsinlər.Əsas məgsəd:Azərbaycan musigisini təbliğ etmək-onun zəngin mədəniyyətini vətəndən
kənarda nümayiş etmək bütün dünyaya tanitmag və sevdirmək.
Pərvin xanimin hal- hazirda rus və Azərbaycan pianoculug sənətşünasliğinda böyük zəhməti var.O
coxsayli tələbələri ilə pia-nizm məktəbinin ənənələrini goruyur və tədris edir.Bu müsabigəyə bi sira
bəstəkarlari və kollegalarini dəvət edib.(Vivian Fang-Lü. Kolumbiya Universitetinin müəllimi Key
Ləng-bir sira kitablarin müəllifidir.
“Keys”-(acar- deməkdir) ingilis dilində.”Florida Ştati coxsayli təbiyi
Su mənbələri ilə taninir və fərglənir.
2-BİZİM – MƏGSƏD:
1-Gənc musigiciləri dəstəkləmək - üzə cixardmag- köməklik etmək- musigi alətini mənimsəməyini
aşkar edib və ustaligla ifaciligini inkişaf etdirmək.
2-Musigi-Hami ucundur!“Florida Keys” müsabigəsi ücün acig elan formasini təgdim edirik:
1--Professional kategoriya(A) sif proffesional musigicilər ücündür.Gələcəkdə özünü peşəkar
musigici kimi görmək arzusunda olanlara aiddir.
2--Həvəskar kategoriyasi(B) –Yeni musigiyə həvəs göstərənlər ücündür.
O kəslər ki ilk addimlarini musigi sahəsində başlamag arzusundadirlar.
F-no başga musigi alətlər və vokal üzrə
3-Əgli və fiziki cəhətdən zəyif olan iştirakcilar ücün(S)-katedoriyasi.

-Leksiyalar təşkil olunacag.Konsert- master klass- kurslar keciriləcək.Peşəkar bəstəkar və
musigicilərlə görüşlər təşkil olunacag. Stressi atmag ücün məşgələlər keciriləcək.
“Florida Keys” musabigəsi---- Pərvin xanum Muradova-Dilbazi---Kay Leng—Viviyan Feng Vü--AASA-prezidenti Töhvə xanim Əminova tərəfindən təşkil olunacag.
“ Florida Keys “(Florida 501(c)(3)istisnasiz) geyri komersiya təşkilatidir.Musabigəyə gəbul olunan
xeyriyə ödənişləri vergi hesabatlarina əsasən tutulacag
Biz səmimi gəlbdən hər bir sponsorunuza ayri ayriligda təşəkkürümüzü bildiririk.Bizim
inkişafimizda göstərdikləri giymətsiz töhfələri ilə müsabigəmizi daha da gözəlləşdirdikləri və
dəstədikləri ücün dərin minnətdarliğimizi bildiririk”.Florida Keys”-sizin rahatliğiniz ücün (Rus-İngilisUkrayina-Azərbaycan-və Kitay)- dilində ünsiyat yaratmağa imkan yaradir.Xahiş edirik müsabigəylə
bağli bütün suallariMusabigə Komitəsinə ünvanlandirasiniz:
e-mail:floridakeyscompetition@gmail.com
3-Musabigə iştirakcilarinin yaş həddi:
-Musabigədə 5-23yaşa kimi iştirak edə bilər.(Dinləyiş Raundunda
Video – göndərmək)
--5—32 yaşa kimi VOKALkategoriyasina aiddir.
MUSABİGƏ RAUNDU.
“Florida Keys” musabidəsi bir raunddan ibarətdir.Və bu raund DİNLƏYİŞ RAUNDU-adlanir.Dinləyiş
raundun galibləri ABŞ-in NYU-YORK-şəhərində KARNEGİ XOLL-“WEILL” zalinda-bütün
Mükafatkandirma Mərasimlərinə dəvət olunacaglar.
1---Dinləyiş Raundu ücün bütün video görüntüləri internet vasitəsi ilə göndərə bilərsiniz.
2---Youtube.com saytina goşularag Müsabigənin e- mailina göndərmək.
3---e-mail floridakeyscompetition.com.
4—Müsabigənin münsinsiflər heyyətinin izləməsi ücün başga sayttada yerləşdirmək olar.
MUSABİGƏ İŞTİRAKCİLARİNİN GİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ:
-Solo(Kategoriyasi-A-B):150$
-Solo (Kategoriyasi-C):100$
-Duet--Ansamble (Kategoriya A_B_C)ümümi məbləğin giyməti 150$ iştirakcilar arasinda bolünə
bilər.
Trio-Ansamble(KategoriyasiA-B-C)ümümi məbləğ 225-$ iştirakcilar arasinda bölünə bilər.

Xor grupu (Kategoriyasi-A-B-C )6-dan 15-nəfərə gədər iştirakcilar arasinda bolünə bilər.Ümümi
məbləğ 600 $
1-Musabigəyə göndərilən ərizələr eytibarsiz sayilacag əgər iştirakci ödənişi təstigləməsə və emailə göndərməsə.
2-Əgər hər hansi bir iştirakci 1-yanvar-2018 ci il—1-iyul 2018-ci il tarixinə kimi başga kategoriyada
özünü sinamag istəsə- dərhal yeni forma yazmali və secdiyi kategoriyanin ödənişini etməlidir.
Müsabigənin gaydalarina uygun.
3-Əgər iştirakci” Dinləyiş Raunduna”- secilməsə galib kimi - NYU-YORK şəhərinin Karnegi Xoll
zalina Mükafatlandirma təgdimatina dəvət olunmasa” Dinləyiş raunduna “-ödənilən məbləğ geri
gaytarilmayacag.
4-Əgər iştirakci”Dinləyiş raunduna”-galib kimi secilərsə və Mükafatlandirma Mərasimində iştirak
edərsə hansi kategoriyasina aid olamisdan asili olmayarag.Ərizə Formasini doldurmali və əlavə
vəsait ödəməlidir.
“Karnegi Xoll” Mükafatlandirma Təgdimatinda və “Gala Konsertində”-galibin İştiraki ücün giymətləndirmə cədvəli:
1-Bütün kategoriyalara-A-B-1-iştirakcinin ödənilən məbləği-200$
2-Bütün kategoriyalaraA-B- gohumlar iştirakcilar(baci-gardaş )
(baci- gardaş-baci)-ümümi məbləğ 300$
3-Bütün kategoriyalar C-100$
4-Xor grupu ücün-6-dən 15 nəfərə gədər ümümi məbləğ 1000$-grupp iştirakcilari ücün
Müsabigədə iştirak etmə sifarişi və ərizə gəbulunun tarixi:
-Müsabigədə iştirak etmək ücün-ərizə gəbulunun vaxti-1-yanvar 2018-ci il.Son tarix-1-iyun 2018 ci
il.
2-iyun 2018-ci il tarixindən sifariş gəbulu bitir.Dinləyiş Raundunun nəticəsi iştirakcilara 18-iyun
2018.e-mail vasitəsi ilə göndəriləcək.
5-MÜKAFATLAR:
1--GRAN pri
1-2-3-cü yerlərin laureat mükafati2-Müxtəlif kategoriyalara aid olan istirakcilara-Jövdət Haciyevin əsərinin ən yaxşi ifacisina pul
mükafati.
3-Müasir Bəstəkarlar (FEATURED COMPOSERS)kategoriyasinin iştirakcisina bəstəkar
tərəfindən pul mükafati
4-Ən gənc istedadli iştirakciya –XUSUSİ PRİZ.

5-Münsiflər heyyətinin XUSUSİ PRİZİ.
6-“Florida Keys”-müsabigəsinin iştirakcilarina diplom təgdimati.
7-Bütün galiblərin müəlimləri Karnegi Xola dəvət olunacaglar və Diplomla təltif olunacaglar.
DİNLƏYİŞ RAUNDUNUN PROGRAMİ:
--Kategoriya A-B-bütün alətlər ücün—solo\duet\trio\ansamble\
1-və yaxud 2- müxtəlif yanrlar aid fərgli əsər.
---Jazz əsərləri ücün ifacinin improvizasiyasi gəbul olunmur.
---Duet və ansamble ücün aranjirovka gəbul olunmur.
---C-kategoriyasi bütün alətlər –solo\duet\trio\ansamble\1-əsər müxtəlif yanrda .Jazz daxil ilma şərti ilə.Daha sadələşmiş variantda aranjirovkalar bütün
əsərlərə.
Daha ətrafli repertuar hagda məlumat almag ücün siz bu bölmədə oxuya bilərsiniz.”Fortepiano
aləti” “Simli alətlər” “Vokal”

VİDEONUN-TƏLƏBLƏRİ
“Dinləyiş Raundunun” və”Gala Konsertinin”-tələbləri:
---Dinləyiş Raundunda Müsabigə iştirakcisi 6-ay ərzində sənət gəbulu bitənə dəgər video
görüntüsünü təgdim edə bilər.
--Ərizə gəbulu 1-iyun 2018 ildə bitəcək.
---Videonun görüntüsü aydin və keyfiyətli olmalidir.Format vermək olmaz.Münsif heyyətinin
izləməsi və giymətləndirməsi ücün.
----İştirakcinin adi və soyadi(Musigi aləti geyd olunmalidir)və yaxud ansamble.
---Əsərlərin №-opus- hissələri.Sonata və yaxud Sonatina-Bəstəkari geyd etmək.
--Əsərlərə müdaxilə olunmamalidir .adi dəyişmək klip formasinda parcalar ifa etmək.Uzagdan
cəkiliş gəti gadağandir.Pis görüntüsü olan video gəbul olunmur.Görüntü aydin olmalidir ən əsasi əl
və ayag yaxşi görünməlidir.(Pedali düzgün götürülməsini izləmək ücün)
---Video internet vasitəsi ilə göndərilməsi gəbul olunmur.(DVD-və Fleşkart )—gəbul olunmur
--Galib –olmag ücün-videogörüntünün keyfiyəti vacibdirMünsif heyyətinin gərari nəticəsində
Dinləyiş Raundunun galigi secilə bilər.

---Münsiflərin rəyi və giymətləndirməsi iştirakcilara müəllimlərə və valideyinlərə aciglanmir.(məxvi)
---Müsabigə galibləri əgər Mükafatlandirma Mərasimində və Gala Konsertində iştirak
etməzlərsə(hər hansi bir səbəbdən asili olmadan)Diplom –Mükafat-Pul mükafati-poctla
göndərilməyəcək.

Əgər həmin iştirakci gələ bilməsə belə halda bütün mükafatlar valideynə müəllimə verilə bilər
əgər adlari geyd olunanlar şəxsənTəgdimatda Karnegi Xolda iştirak edəcəklərsə.
----Formaya müdaxilə etmə gadağandir.Dinləyiş formasini (Application Form)Mütləg formani
yoxlamag və təstigləmək.
Iştirakcinin nümayəndəsi tərəfindən.(Valideyn yaxud müəllim).
Münsiflər Heyyəti.
--Dinləyiş Raundu ücün gəbul olunmuş video gürüntüləri yüksək təbəgələri mütəxəsislər
professional peşəcar musigi ifacisi və pedagoglardan ibarət münsif heyyəti giymətləndirəcək.
---Münsif heyyətinin fikri və gərari gətidir.Hec bir dəyişikliyə yol verilmir.Fikirlər mübahisələr
fərglidir(.Grup şəkilində fərdi )
---1— 15 iyuna 2018 ci il tarixinə kimi baxilacag. Münsif heyyətinin giymətləndirilməsi və gərari
iştirakciyayalniz 1 iyun 18 iyuna kimi məlum olunacag.
---Münsif heyyətinin ixtiyari catir hər hansi bir iştirakciya yer verilməməsi.Əgər o buna laigdirsə.
----Əgər həmin müsabigə ilində iştirakcini giymətləndirən münsif kənarlaşdirila bilər və yaxud əvəz
edilə bilər.
---Müsabigə iştirakcisi münsif heyyətiynən ünsiyyət gurmağa calişsa –iştirakci kənarlaşdirila
bilər.Hər hansi bir sualla bağli – gəti gadağandir.

Müsabigə iştirakcisi ücün sənədlərin hazirlama gaydasi:
----Forma (Applacation Form)Dinləyiş Raundu ücün acilmali- doldurmali-və yollanmalidir.email vasitəsi ilə Müsabigə Komitəsinə. floridakeyscompetition@gmail.com
---Sertifikatin kopiyasi.
---Doğum hagda və yaxud başga bir sənət yaş və yaşadigi ölkəni təstigləyən sənət.

---Təzə cəkilmiş foto
----Tərcümeyi hal
-----Video( baxiş ücün)
----Ödəmə cekinin kopiyasi e-maildə göstərmək.
Müsabigə iştirakcisi Formani doldurarkən bütün gaydalara və tələblərə tam razi olmalidir.Əgər hər
hansi bir sual yaranarsa cox büyük mənumiyyətlə sizi dinləməyə hazirig.
Buyurun Müsabigə Komitəsinə e-mail floridakeyscompetition@gmail.com saytina müraciyət edə
bilərsiniz.

