FUNDAȚIA YAMAHA MUSIC EUROPE
SESIUNEA 2018/2019
În anul 2018/2019, va fi acordat studenților la zi din 33 de țări un număr total de 46 de burse; bursa
este dedicată disciplinei

Trompetă
Regulile vor fi diferite în funcție de țara în care se desfășoară proiectul. Candidații trebuie să
completeze formularul de aplicație pe verso și să îl trimită la adresa de contact împreună cu
înregistrarea a două piese.






Vă rog să vă asigurați că trimiteți un CD sau DVD cu înregistrările împreună cu formularul de
aplicație.
Înregistrările trebuie să fie în format WAV sau MP3.
Calitatea sunetului nu va influența procesul de selecție.
Durata celor două piese nu trebuie să depășească 20 de minute pentru fiecare înregistrare,
iar piesele trebuie să reprezinte 2 epoci diferite.

Data limită a aplicațiilor pentru Bursa 2018/2019 este 30 Noiembrie 2018.
Candidații nu trebuie să aibă mai mult de 25 de ani și vor aplica pentru Academia / Universitatea
unde studiază.
Dacă aveți întrebări sau nelămuriri vă rugăm să contactați biroul administrativ al uneia dintre țările
enumerate pe această pagină.
CZECH / HUNGARY / SLOVAKIA / SLOVENIA / ROMÂNIA
Yamaha Music Europe GmbH,
Branch Austria
Schleiergasse 20, 1100 Wien,
Austria
Mai multe informații găsiți pe Web Site-ul YMFE: http://scholarship.yamaha-europe.com

FORMULAR DE APLICAȚIE
Nume:
Vă rugăm atașați
o fotografie

Adresa:

Telefon:
Data nașterii:
E-mail / www:
Semestru:

Instrument:

Profesor:

Academie / Universitate:

Naționalitatea:

Limba:

Confirmarea Academiei / Universității Se va semna de către Decan / Profesor.
Prin prezenta confirm că
este student(ă) la zi

Locația / Data / Semnătura

Audiții
Vă rugăm să vă asigurați că trimiteți un CD sau DVD cu înregistrările împreună cu formularul de aplicație. Calitatea sunetului
nu va influența procesul de selecție ulterior. Durata celor două piese nu trebuie să depășească 20 de minute pentru fiecare
înregistrare, iar piesele trebuie să reprezinte 2 epoci diferite. Înregistrările trebuie să fie în format WAV sau MP3.

Înregistrarea 1:

Compozitor:

Piesa / Titlul:

Durata:

Piesa / Titlul:

Durata:

Înregistrarea 2:

Compozitor:

Confidențialitate: procesăm datele dvs. în conformitate cu prevederile RGDP și cele ale legilor locale privind
confidențialitatea. Pentru mai multe informații, consultați: http://music4.life/data_collection_ro

Data / Semnătura

Data/ Semnătură tutore
(necesară dacă candidatul are sub 18 ani)

