
 

 

 החוג לכלי מקלדת - הפקולטה לאמנויות הביצוע
פסנתרנים מצטיינים, מיסודה של אסתר  התחרות מטעם עמותת משפ' קלמי לטובתתקנון 

 לשנה"ל תשפ"ב קלמי ז"ל, באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים קלמי ז"ל, לזכר אביה, חיים

 
 אדם באשר הוא אדם. היא המעיין לשמחה ואושר." "המוסיקה היא האספרנטו של נשמות בני האדם. היא מובנת לכל

 בנימוקיה לייסוד  ,תה לארץ עם הוריה, ציונים נלהביםכך כתבה אסתר קלמי ז"ל, ילידת בולגריה, אשר על

 לפסנתרנים על שמו של אביה, חיים קלמי ז"ל. תחרותה

 

 ,י מקלדת, פתוחה לכל הסטודנטים.ות לפסנתר שבחוג לכל התחרות אשר תתקיים בשני שלבים
 לאמנויות הביצוע.  בפקולטה

 

  .התוכנית לתחרות הינה לפי בחירה אישית 

 

 ,אך ניתן לפצל את הפרקים של  לא ניתן לחזור על ביצוע של יצירה מהתכנית במהלך שני השלבים
 יצירות רב פירקיות בין שני שלבי התחרות. 

 

 דקות 20עד  15לנגן תכנית בת  על המתמודדים.ות בשלב הראשון. 
 

 דקות.  40עד   30תכנית בתעל המתמודדים.ות לנגן  בשלב השני 
 

  דקות מהרפרטואר של שני השלבים יחד, תהיינה מוקדשות ליצירות לפסנתר סולו ללא ליווי.  30לפחות 
 

  באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים:  221התחרות תתקיים באולם 

 221באולם  17:00בשעה  15.5.22שלב ראשון יתקיים ב 

 221באולם  17:00בשעה  22.5.22שלב שני יתקיים ב 

 

   :בתחרות יחולקו שלושה פרסים, תרומתה של הגב' אסתר קלמי ז"ל 

 ₪ 10,000פרס ראשון: סך של 
 ₪ 8000פרס שני: סך של 

 ₪ 6000שלישי: סך של פרס פרס 

 

  לגשת לתחרות פעם סטודנטים.ות אשר זכו במקום הראשון בתחרות זאת במהלך התואר הראשון, לא יוכלו

נוספת במהלך התואר, אלא רק במהלך הלימודים לתואר השני. סטודנטים.ו תאשר זכו במקום הראשון 

 בהמשך לימודיהם.ן לתואר זה.  בתחרות זאת במהלך הלימודים לתואר השני, לא יוכלו לגשת לתחרות

 

 דת השופטים ניתנת הזכות לא בוועדת שופטי התחרות יכהנו אישיויות בכירות מתחום המוסיקה בארץ. לווע

 להעניק פרס ראשון ולהחליט לחלק את אחד הפרסים בין כמה משתתפים. 

 

  לא תתקבל הרשמה לאחר מועד זה. 12:00בשעה   3.5.22מועד ההרשמה הוא  עד יום ! 
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