
   

Załącznik nr 2 do Regulaminu VI Konkursu Pianistycznego Piano e Forte 2023 

Specyfikacja oraz sposób przygotowania nagrania 

W formularzu zgłoszenia do udziału w VI Konkursie Pianistycznym „Piano e Forte” 2023 
na stronie www.PianoeForte.pl należy podać link do nagrania zamieszczonego wcześniej 
na platformie YouTube jako film niepubliczny. 

Co musi zawierać nagranie? 

Nagranie musi zawierać kompletny materiał części I – praktycznej Konkursu 
w następującej kolejności: 

a) zapowiedź wykonywanego programu 

b) wykonanie utworu nr 1 

c) wykonanie utworu nr 2 

d) realizację dwóch zadań praktycznych 

Film musi być nagrany w poziomie, w jednej całości i z jednego ujęcia bez cięć i montażu 
w trakcie trwania utworów oraz zapowiedzi (możliwe są cięcia pomiędzy utworami 
oraz po zapowiedzi programu), musi ujmować całą sylwetkę wykonawcy najlepiej od strony 
prawego profilu aby widać było pracę obu rąk oraz realizację pedalizacji (gorąco prosimy 
upewnić się przed wysłaniem nagrania, że ujęcie nie jest zrealizowane w lustrzanym 
odbiciu!!!). Nagrania zrealizowane na fortepianie elektronicznym nie będą 
przyjmowane. 

Niech przykładem ujęcia (kadru) będzie obraz Henryka Siemiradzkiego (1843 – 1902) 
„Koncert Chopina” namalowany przez artystę w 1887 roku (prosimy oczywiście 
nie sugerować się ułożeniem rąk Chopina na klawiaturze, gdyż obraz, jak wskazuje 
datowanie, zastał namalowany przez artystę z wyobraźni). 

 



   

Jak należy przesłać nagranie? 

Po zalogowaniu na platformę YouTube i załadowaniu strony umożliwiającej wgranie wideo 
należy w tytule filmu wpisać: 

Piano e Forte 2023 – kat. III – FG – Frycek Pichon 

gdzie:  

- kat. III oznacza oczywiście kategorię konkursową uczestnika 

- FG oznacza Fortepian Główny (gdy uczestnik występuje w kategorii Fortepian Dodatkowy 
należy wtedy wpisać FD) 

- Frycek Pichon oznacza oczywiście imię i nazwisko uczestnika konkursu 

a w opisie filmu należy dodać wykonywany program: 

Fryderyk Chopin – Cantabile B-dur op. posth……. 

 

Po wpisaniu powyższych informacji na tej samej stronie platformy YouTube 
należy kliknąć link „Więcej opcji”  



   

 

 

i po rozwinięciu opcji upewnić się, że pole „Zezwalaj na umieszczanie na innych 
stronach” jest zaznaczone.  



   

 

Przed zapisaniem filmu należy zaznaczyć opcję „Niepubliczny”. 

 

 



   

Życzymy 
powodzenia!!! 

 


