YAMAHA EUROPOS MUZIKOS FONDAS STIPENDIJA
2018/2019 PROGRAMAI
Iš viso bus išdalintos net 46 stipendijos dieninio skyriaus studentams 33 –iose šalyse 2018/2019
mokslo metams. 2018/2019 metais pasirinktas stipendijai gauti dalykas

TRIMITAS
Sąlygos stipendijai gauti gali skirtis priklausomai nuo šalies, kurioje studentas studijuoja.






Dalyviai turi užpildyti paraiškos formą, esančią kitoje šio lapo pusėje, ir nusiųsti ją nurodytu
adresu kartu su dviem įrašais CD arba DVD laikmenoje.
Įrašas turi būti pateiktas WAV arba MP3 formatu.
Irašo kokybe neitakos atrankos rezultatu..
Kiekvieno iš dviejų įrašų trukmė negali viršyti 20 minučių
ir kiekvienas iš šių įrašų turi atspindėti skirtingų epochų stilius..

Paskutinė 2018/2019 –iems metams paraiškos priėmimo data yra 2018 metų lapkričio 30 diena.
Paraiškas gali pateikti asmenys ne vyresni nei 25 metų. Paraiškas turite pateikti toje valstybėje,
kurioje yra jūsų mokymosi įstaiga akademija ar universitetas.
Jei turite klausimų, prašome kreiptis į šiame lape išvardintų šalių administraciją.

ESTONIA / LATVIA / LITHUNIA
Yamaha Music Europe GmbH
Export Division
Siemensstrasse 22-34
25462 Rellingen

Paraiška
Vardas ir pavardė
Please attach a
Adresas
picture

Telefonas
Gimimo data
Elektroninio paštos adresas
Instrumentas
Profesorius

Akademija / universitetas, kuriame studijuojate

Tautybė

Kalba:

Patvirtinimas, kad mokotes Akademijoje / universitete
Patvirtinimas, kad mokotes Akademijoje / universitete.
Tvirtinu, kad
Yra
dienio skyriaus studentas.
Vieta / Data, Parašas

Perklausos
Paraišką prašome nusiųsti kartu su dviem įrašais CD arba DVD laikmenoje. Įrašo kokybė neįtakos atrankos rezultatų.
Kiekvieno iš dviejų įrašų trukmė negali viršyti 20 minučių ir kiekvienas iš šių įrašų turi atspindėti skirtingų epochų stilius.
Įrašas turi būti pateiktas WAV arba MP3 formatu.
1 – asis irašas

Autorius / sukūrėjas:

Pavadinimas:

Trukme:

Pavadinimas:

Trukme:

2 – asis irašas

Autorius / sukūrėjas:

Duomenų apsauga: jūsų duomenis tvarkome pagal BDAR nuostatas ir vietinius teisės aktus dėl duomenų apsaugos. Daugiau
informacijos žr: http://music4.life/data_collection_let

Vieta / Data, Parašas
Reikalinga data ir kurio nors iš tėvų arba teisėto globėjo parašas
(jei pareiškėjui dar nėra 18 metų)

