
 

Fundacja na rzecz rozwijania muzykalno ści Polaków 

  
Muzyka jest dla wszystki ch                                                                                                                     

 
 
Piosenka rozwija! Piosenka uczy! Piosenka pomaga! Piosenka łączy! Piosenka jest dla wszystkich! 
 
Chcesz pobudzić serca, umysły i wyobraźnię młodych Twórców? 
Chcesz odkryć talenty swoich Podopiecznych? 
Chcesz pomóc im się rozwijać? 
Chcesz integrować i inspirować? 
 
Napisz piosenkę z Klasą 
i weź udział w konkursie Fundacji Muzyka jest dla wszystkich  
 
MINUTOWA PIOSENKA KLASOWA 
 
Wystarczy tylko wspólnie: 
- skomponować krótką piosenkę (od 30 sekund do 1 minuty 30”) 
- wspólnie ułoŜyć tekst (mile widziana tematyka muzyki lub tańca) 
- przygotować i pokierować wspólnym wykonaniem 
- nagrać to wykonanie na CD lub DVD 
- wysłać Organizatorom do dnia 17 października 2011 roku (data wpływu prac) – w wersji e lektronicznej (mp3, 
mov, mp4) na adres anna.kierkosz@muzykajest.pl  lub poczt ą (na płytach DVD lub CD), pod adres: 
Fundacja Muzyka jest dla wszystkich, ul. Angorska 2 1/2, 03-913 Warszawa.  
 
NAGRODY: 
Najlepsza Minutowa Piosenka Klasowa z Polski otrzyma Ogólnopolskie Grand Prix Piosenki Klasowej. 
Najlepsza Minutowa Piosenka Klasowa z Warszawy otrzyma Warszawskie Grand Prix Piosenki Klasowej.  
Najlepsze Minutowe Piosenki Klasowe zostaną opublikowane w wybranych mediach i szczególnie eksponowane 
przez Partnerów i Patronów Medialnych Akcji Labirynt 2011 
Na pozostałe piosenki czeka wiele atrakcyjnych nagród i wyróŜnień, m.in. w postaci nowoczesnych odtwarzaczy 
muzyki, wydawnictw płytowych i ksiąŜkowych i innych nagród specjalnych. 
 
Uwaga! 
Konkurs ma charakter ogólnopolski, jest realizowany w ramach Akcji Labirynt 2011  i adresowany do klas ze 
szkół podstawowych i gimnazjów wraz z Opiekunami.  
Dla zainteresowanych moŜliwe są bezpłatne konsultacje indywidualne oraz pomoc i doradztwo merytoryczne pod 
podanym niŜej mailem i telefonem koordynatora konkursu 
Zgłoszone piosenki oceniać będzie profesjonalne jury, złoŜone ze znanych kompozytorów, muzyków, poetów i 
autorów piosenek 
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 21 października 2011 roku 
 
Więcej informacji i regulamin Konkursu na stronie: www.muzykajest.pl 
Koordynator Konkursu: Anna Kierkosz, ania.kierkosz@muzykajest.pl; kom. 502 599 634 
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