
 
 

II Worldwide Online Opera Singing Competition “Belcanto italiano 2013”  
Zapraszamy: Soprany, Mezzosoprany, Kontralty, Tenory, Barytony, Basy, Solistów i 

Chórzystów, Sopranistów, Męskie kontralty, Kontratenory, Pianistów - akompaniatorów - 

bez ograniczeń wieku i narodowości. 
 

PEDAGODZY I JURORZY: 

Roberto Scandiuzzi, bas - Francesco Anile, tenor - Mattia Peli, dyrygent i pianista 

Astrea Amaduzzi, sopran - Lorenzo Fragassi, organista - Mirco Michelon, reżyser 

Alberto Macchi, reżyser i dyrektor artystyczny Grupy Teatralnej “Esperiente” z Warszawy 

Tadeusz Deszkiewicz, dziennikarz i wiceprezes Towarzystwa Miłośników Muzyki Moniuszki 

Anna Dell'Agata, prezes "Centro Agathé per l’Arte e la Scienza" w Rzymie 
 

Wyselekcjonowani śpiewacy i pianiści, bez ograniczeń wieku i narodowości, będą uczestniczyć w 

bezpłatnych warsztatach zorganizowanych przez “Arteconvivio Italia International Management” 

i “Centro Agathé per l'Arte e la Scienza” w Rzymie, 

w celu przygotowania Koncertów Galowych - oratoryjnego i operowego. 

 

OFERTA DYDAKTYCZNA:  
- Warsztaty stylu, techniki i swobody scenicznej 

- Przygotowanie do finałowych koncertów galowych – oratoryjnego oraz operowego w Rzymie i Warszawie  

Warsztaty i audycje prowadzą: 

- Arteconvivio International Management 

- Mattia Peli, dyrygent, pianista i kompozytor  

- Astrea Amaduzzi, sopran, pedagog śpiewu 

- Alberto Macchi, reżyser  

- Mirco Michelon, reżyser 

  Program dydaktyczny będzie zatwierdzony i nadzorowany przez wybitnych śpiewaków i pedagogów:      

_Roberto Scandiuzzi - bas i Francesco Anile - tenor 
 

Termin konkursu: 2 połowa maja 2013 (dokładna data zostanie podana wyselekcjonowanym  

_uczestnikom).  

Miejsce wydarzeń: Villa Filiani, Pineto i Centro Polivalente, Pineto (TE) 

  Abruzzo, Italy - Teatro Comunale i Auditorium Sant'Agostino, Atri (TE) Abruzzo, Italy 

Koncerty finałowe: 
  Pineto, Atri, Rzym i Warszawa 

Opłata konkursowa 
  (nie zwracana w przypadku wykluczenia): 70,00 Euro 

Sposób zgłoszenia: 

  internetowo poprzez stronę www.belcantoitaliano.com (w języku polskim) 

Koszt zakwaterowania w specjalnej cenie 10 Euro dziennie dla wszystkich uczestników. 

  Podróż i wyżywienie opłacają uczestnicy. W cenie pokoju możliwość korzystania z kuchni. 

  Zgodnie z niepodważalną decyzją jury,  najlepszym uczestnikom zostaną przyznane stypendia.  

  Jeżeli zajdzie taka potrzeba program konkursu może ulec drobnym korektom. 
 

Ostateczny termin zgłoszeń: 15 kwietnia 2013  

 

Materiały i formularz zgłoszeniowy: www.belcantoitaliano.com 

http://www.belcantoitaliano.com/
http://www.belcantoitaliano.com/

