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Yamaha Music Gulf 2022/23 üçün təqaüdü elan etməkdən məmnundur. Proqramın məqsədi 
yerliyə töhfə verməkdir musiqi mədəniyyəti gənc musiqiçilərin yaradıcılıq potensialının 
reallaşdırılmasına dəstək verməklə və musiqi karyerasında perspektivləri inkişaf etdirmək. 
Klarneti seçdik proqramın nəşri və bölgəmizdəki bütün uyğun klarnet tələbələrini təşviq 
edin bu fürsət üçün müraciət edin.

1. Proqram

■  Klarnet üçün 2022/23 təqaüd proqramı keçiriləcək
■  Təqaüd mükafatı - 1 ədəd Yamaha Xüsusi Klarnet - hər birinə veriləcək seçilmiş 6 alim
■  Finalçılar ərizəçilərin videoyazıları əsasında seçiləcək. 
■  Son dinləmə 2023-cü ilin fevral ayında BƏƏ-nin Dubay şəhərində keçiriləcək
■  Finalçılar üçün səyahət və yaşayış xərcləri təşkilatçı tərəfindən ödəniləcək
■  Finalisti onların müəllimi/professoru müşayiət edə bilər

2. Uyğunluq

Yaş həddi: 
Təqaüd proqramı aşağıda qeyd olunan bölgələrdən olan bütün klarnetçilər üçün açıqdır
1 yanvar 2001-ci il və 31 dekabr 2006-cı il tarixləri arasında anadan olanlar. Yaş yoxlaması
qeydiyyat zamanı tələb olunur.
 
Ölkələr:
Aşağıdakı ölkələrdə və bölgələrdə daimi yaşayış yeri olan tələbələr uyğun:
I qrup - Yaxın Şərq, Qərbi Asiya və Afrika
II qrup - Azərbaycan, Gürcüstan, Qırğızıstan, Moldova, Türkmənistan, Özbəkistan, Ukrayna
*24 fevral 2022-ci il tarixinə qədər daimi əsaslarla da iştirak edə bilərlər

3. Ərizə

Ərizəçilər Yamaha distribyutorlarına aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər (e-poçt və ya
2022-ci il sentyabrın 1-dən noyabrın 30-dək öz ölkələrində çap olunmuşlar:

■  Ərizə forması - Forma Yamaha Təqaüdündən endirilə bilər internet səhifəsində və ya 
      Yamaha \ distribyutorlarından əldə edilmişdir
■  Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd (pasport, şəxsiyyət vəsiqəsi)
■  YouTube linki ilə video çəkiliş (5. Video Təqdimat Təlimatına baxın)
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6. Cədvəl

7.  Qeydlər

■ Yekun dinləmə rəsmi BƏƏ hökumətinə uyğun olaraq keçiriləcək sağlamlıq qaydalarına və bütün \   
     iştirakçılara da riayət etmək tələb olunur
■ Yekun dinləmədə iştirak etmək üçün ərizəçilərdən özlərini aparmaları tələb oluna bilər
     sağlamlıq vəziyyətini yoxlamaq üçün sənədlər (məsələn, peyvənd kartı, PCR test hesabatı)
■ Hadisənin xarakteri gözlənilməz hallara görə dəyişə bilər, məsələn, ola bilər təşkilatçının fikrincə,  
     onu keçirmək çətin olarsa, onlayn keçirilməlidir fiziki hadisə

4. Repertuar

İlk Dinləmə Repertuarı:
■  Ərizəçilər 2 əsəri təmsil edən qeydə alınmış performans təqdim etməlidirlər
müxtəlif üslublar
■  Ü mumi icra müddəti 20 dəqiqə ilə məhdudlaşır

Yekun dinləmə repertuarı:
■  Maksimum müddəti 10 dəqiqə olan pulsuz seçim proqramı

5. Video Təqdimat Təlimatları

■  Videonun təsviri yüksək keyfiyyətli audio ilə ən azı 1280x720 piksel olmalıdır
■  Videonu video yazmağı dəstəkləyən istənilən cihaz yaza bilər
■  Video çəkilişin əvvəlində ərizəçi öz sözlərini deməlidir ad, soyad və tədbirin adı: 
     “Yamaha Təqaüd Proqramı 2022/23”
■  Müraciət edənin şəxsiyyətini müəyyən etmək üçün videoda aydın görünməlidir
■  Ərizəçidən qeydi ilə birlikdə YouTube linkini göndərməsi tələb olunur. Olmalıdır
     "Siyahıdan kənar" məxfilik parametri ilə təqdim olunmalı (yalnız linki olanlar görə bilər)
■  Hər iki parça heç bir redaktə edilmədən bir çəkilişdə qeydə alınmalı və bir kimi yüklən   
      məlidir video fayl
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Yamaha Music Gulf: 
1997-ci ildə yaradılmış Yamaha Music Gulf FZE (YMGF) Yamaha-nın tam xəttini təklif edir.
Musiqi Alətləri, Professional və Kommersiya Audio avadanlığı və Audio-Vizual məhsulları, eləcə də 
Dubay, Birləşmiş Ştatlarındakı ofisi ilə Musiqi Məktəblərinin fəaliyyəti Ərəb Əmirliyi (BƏƏ). YMGF 
Yaponiyanın Yamaha Korporasiyasının 100% törəmə şirkətidir və Afrika, MDB, Yaxın Şərq və Qərbi 
Asiya ərazilərini əhatə edir.

1967-ci ildə Palermoda anadan olan Rikkardo Krosilla karyerası-
na başlamışdır Paqanini Konservatoriyasında klarnet oxuyur
G. Laruccia altında Genuya. Cum laude bitirdikdən sonra
erkən yaşlarında Cüzeppe Qarbarino ilə işləyirdi və Tomas Fridli. 
İlk klarnet vəzifələrini qazandı Cagliari, Genuya simfonik və 
opera orkestrləri, Trieste, Lozanna və 1996-cı ildən bəri müdirdir
Ma io Musicale Fiorentino Orkestrinin klarneti Zubin Mehtanın 
rəhbərliyi altında Florensiyanın. O var İtaliya Radiosu və Orkestri 
ilə də çıxış etmişdir Televiziya (RAI), Padua Kamera Orkestri və
Veneto, İsrail Filarmonik Orkestri, Parma Opera Ansamblı, 
Filarmonika della Skala və altında Santa Cecilia Akademiyasının 
Orkestri kimi dünyanın aparıcı dirijorlarının istiqaməti:
M.V.Çunq, L.Maazel, R.Muti, Z.Mehta, V.Savalliş,
G.Sinopoli, C.Abbado, G.Pretre. Onun solist kimi karyerasında 
diqqət çəkən məqamlardan biri də onun olub altında Motsart 
klarnet konsertinin ifası Palazzo Vecchio-da Zubin Mehtanın 
istiqaməti Florensiya, eləcə də Sofiyanın premyera performansı
Qubaidulina əsəri "Warum?" fleyta, klarnet və orkestr. Cənab 
Crocilla prestij sahibidir Görkəmli gənc italyan ifaçısı kimi 
Premio Galileo 2000 mükafatı.

O, Arts record, Columna musica, NBB records və Idyllium üçün 
qeydlər aparıb Yamaha klarnetinin, D'Addario reeds və Zac 
liqaturasının təsdiqçisi.Riccardo Crocilla (Italy)

Münsiflər Heyətinin sədri


