Neljäs kansainvälinen Maj Lind -pianokilpailu
Helsinki 17.–31.8.2017

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautumisaika avautuu maanantaina 16.1.2017! Ilmoittautuminen tapahtuu kokonaisuudessaan sähköisesti kilpailun kotisivujen Ilmoittautuminen-sivun lopussa löytyvästä linkistä. Ilmoittautumisaika päättyy maanantaina 24.4.2017 klo 12.00. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee maksaa 50 euron ilmoittautumismaksu, ladata ennakkokarsintaa varten video ja liittää hakemukseen tarvittavat dokumentit.
Tutustu tähän ohjeistukseen sekä kilpailusääntöihin huolellisesti ennen kuin täytät ilmoittautumislomakkeen. Varaa lomakkeen täyttöön riittävästi aikaa. Ilmoittautumisen lopussa tulee maksaa 50 euron ilmoittautumismaksu luottokortilla (sallitut luottokortit: Visa, Master Card, American Express). Järjestelmä neuvoo sinua luottokorttimaksun yhteydessä.
Kun olet avannut itsellesi ilmoittautumistilin, voit tallentaa lomakkeen myöhempää täyttämistä varten.
Järjestelmä lähettää sinulle muistutusviestin avoimena olevasta hakemuksesta. Kun olet lähettänyt täytetyn
lomakkeen, saat vahvistusviestin sähköpostiisi normaalisti 48 tunnin kuluessa.
Luottamuksellisten tietojen käsittely
Hakemukseen tallennetut tiedot käsitellään sähköisen hakemusjärjestelmän DecisionDeskin avulla. Voit
lukea lisää luottamuksellisten tietojen turvaamisesta DecisionDeskin kotisivuilta.
Kilpailun järjestäjä käsittelee kaiken kerätyn tiedon Tietosuojavaltuutetun ohjeita noudattaen. Hakijarekisterin tiedot on kuvattu Rekisteriselosteessa.

HAKULOMAKE
Hakulomake on englanninkielinen, mutta voit täyttää ohjelmistotiedot suomalaisen kirjoitusasun mukaan.
Hakemukseen tulee kuitenkin liittää englanninkielinen lyhyt ansioluettelo (max 100 sanaa). Täytä lomakkeen kaikki kohdat huolellisesti. Kilpailujärjestäjä ei vastaa järjestelmään ladatuista viallisista sähköisistä
tiedostoista.

Personal information *
Lataa hakemukseen seuraavat liitteet:
• Henkilöllisyyden todistamiseksi kopio passista (jpg- tai pdf-tiedosto)
• Korkealaatuinen valokuva, jolla käyttöoikeus kilpailun tarkoituksiin (jpg)
Varmista että antamasi sähköpostiosoite, katuosoite ja puhelinnumerot ovat toimiva. Kilpailun järjestäjä on
yhteydessä sinuun hakulomakkeella annettujen yhteystietojen välityksellä.
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Musical education *
Luettele opintosi, viimeisin ensin.
ESIMERKKI
1.
Institution
		
Professor / Teacher
		
Period from-period to

Music competitions
Luettele mahdolliset musiikkikilpailupalkinnot, viimeisin ensin.
ESIMERKKI
1.
Competition
		Year
		Prize

Public performances
Luettele tärkeimmät julkiset esiintymiset, viimeisin ensin.
ESIMERKKI
1.
Date
		Place
		Repertoire

Biography in English *
Kilpailujärjestäjä tarvitsee ajantasaisen, lyhyen cv:n (max 100 sanaa) kilpailujulkaisuja varten. Lataa liite
tekstimuodossa.

Pre-selection video *
Hakijan tulee ladata hakemukseen mp4-video ennakkokarsintaa varten. Esikkokarsinnan vaatimukset on
mainittu kilpailusääntöjen kappaleessa III. Kuvassa on oltava selvästi nähtävissä soittotapahtuma, soittajan
kädet ja kasvot. Videota ei saa editoida. Teokset tai selkeästi erilliset osat saa kuitenkin tallentaa eri otoista.
Kirjoita seuraavat tallenteen tiedot hakulomakkeelle:
• Teosten täydelliset tiedot (säveltäjä, teos, opus, sävellaji, osat)
• Tallennuspaikka ja -aika

Competition repertoire *
Kilpailun ohjelmistovaatimukset on lueteltu kilpailusääntöjen kappaleessa VI. Kirjoita täydelliset tiedot ohjelmistostasi (säveltäjä, teos, opus, sävellaji, osat, kestoaika) erikseen alkuerää, välierää, kamarimusiikkifinaalia ja finaalia varten.

Huom. Välierän ohjelmisto
Hakijan tulee valita välierään joku seuraavista vaihtoehdoista:
Vaihtoehto 1: kilpailua varten tilattu Kaija Saariahon teos (kesto 5–10 min)
Vaihtoehto 2: kilpailijan oma sävellys (kesto 5–10 min)
Vaihtoehto 3: korkeintaan 10 min kestävä improvisaatio teemasta, joka annetaan kilpailijalle 20 min ennen
esitystä
Tilausteoksen nuotit (Kaija Saariaho) postitetaan vain kilpailuun valituille pianisteille kesäkuun 2017 alussa.
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Kilpailijan tulee varmistaa kilpailunjärjestäjälle 16.6.2017 mennessä, minkä vaihtoehdon hän valitsee välieräohjelmistoonsa.

Accommodation
Kilpailijoille tarjotaan ilmainen kotimajoitus koko kilpailun ajalle. Kilpailijoiden perheenjäsenet saavat osallistua kotimajoitukseen, mikäli se sopii majoittajalle. Jos haluat hotellimajoituksen kotimajoituksen sijaan,
kilpailujärjestäjä voi huolehtia hotellivarauksesta. Huomioi, että kilpailija vastaa hotellikustannuksista itse.

Travel grant
Kilpailijat vastaavat matkakustannuksistaan Helsinkiin itse. Kilpailutoimikunta voi kuitenkin harkintansa
mukaan anomuksesta myöntää matka-avustusta Euroopan ulkopuolelta tuleville osanottajille. Kirjoita hakemus, mikäli haluat hakea matka-avustusta kilpailujärjestäjältä.

Confirming the rules
Ennen kuin hakemuksen voi lähettää, sinun tulee vahvistaa, että olet lukenut neljännen kansainvälisen Maj
Lind - pianokilpailun säännöt ja että sitoudut noudattamaan niitä.

KYSYMYKSET JA HELPDESK
Kaikki hakemukseen, sääntöihin ym. liittyvät kysymykset tulee osoittaa kilpailun pääsihteerille Terhi Luukkoselle.
Terhi Luukkonen
terhi.luukkonen@uniarts.fi tai majlind@uniarts.fi
+358 40 710 4368
Helpdesk
Tekniset, kilpailulomakkeeseen liittyvät kysymykset tulee osoittaa suoraan DecisionDesk-helpdeskiin:
support@decisiondesk.com

Kansainvälinen Maj Lind -pianokilpailu
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
puh. +358 40 710 4368
majlind@uniarts.fi

majlindcompetition.fi
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