Second Inter-Faculty Competition in Instrumental & Vocal Music 2020

(ICIVM 2020)
Instructions for Applicants
The Inter-faculty Competition in Instrumental and Vocal Music (ICIVM) will be conducted
as an annual event in University of Ruhuna with the objective of improving soft skills of the
students of the University of Ruhuna. The competition is open for the students of all the
Faculties of the University of Ruhuna.
The Second ICIVM 2020 competition will be conducted under two main categories i.e. Vocal
and Instrumental.

Vocal Competition
There are five sub-categories under Vocal Category.
1. Sri Lankan Sinhala Folk songs (ශ්රී ලාංකීය ජන ගක නක)
2. “Nurthi and Nadagam” gee (නුර්ති ලාහක ලානකඩගම්ගී)
3. Light songs (සරං ගී) - will be conducted in three mediums (Sinhala, English and Tamil)
and the evaluation will be done separately for each medium.
4. Duet songs- will be conducted in three mediums (Sinhala, English and Tamil)
5. නව ලානිර්මකණ ලාගීත

Instrumental Competition
There are six sub-categories under Instrumental Category.
1. Light songs - using oriental instruments (පෙරදිග ලා භකණ්ඩ ලා ප ොදකපගන ලා වකදන  ලා කරන ලා
සරං ලාගී).

2.
3.
4.
5.
6.

Evaluation will be done as a whole for all the instruments.
Tabla Madyalaya solo (ඒකං තබ්ංක මධ්යං වකදන).
Native “Bera” solo (පේශී පෙර වකදන).
Key-board instrumental performance ( තුරු පුවරු වකදන).
Evaluation will be done as a whole for all the instruments.
Guitar instrumental performance (Guitar වකදන).
Creative Instrumental Performance (Solo).

Method of Evaluation
The students are required to submit the applications for all these categories at Faulty level.
Thereafter, all the applications will be pooled and the competition will be held as a whole and
there will not be selections at Faculty level.
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The competition will be in three rounds. In the first round (initial screening), out of all the
students applied, the best 20% students will be selected from each category. In the second
round, out of 20% of students, the three best students will be selected and they will get the
opportunity to contest in the grand finale. In the grand finale, out of these three students, first,
second and third places will be selected.

Rules and Regulations
Rules and Regulations of each category are given in Table 1 and Table 2.
Table 1- Detailed information on the five categories of the Vocal Competition
Sub-category
Details
1. Sri Lankan Sinhala Folk සකම්ප්රදකිකක ලා නකද ලා මකංකව්ට  ලා ය ්  ලා ඝාකතක් මක ලා
songs (ශ්රී ලා ංකීය ජ ලා
 ලා (ති් , ලාතකං ලාසහිත) ගී පදකක් ගැික  ලායුතු .
ගකජ

ක)

එම ලාගක නකව්ට ෙහත දැක්පවන ලාජන ලාගක නක ලා වර්ග ලා
යතුරි්ට ලාපතෝරක ලාගත ලාහැකි .
(1) වෘ් තී්ට ලා මත ලා පගොඩනැගුනු ලා ගී ලා - පනළුම්ගී,
පගො ම් ලා ගී, ලා ෙැල් ලා කවි, ෙකරු ලා ගී, ලා ගැල් ලා ගී, දැල් ලා ගී,
කුරක්ක්ට ලාගී, ෙඹර ලාකැපීපම් ලාගී.
(2) ඇදහිළි ලාහක ලාවිශ්වකස ලා ලාමත ලාපගොඩනැගුනු ලාගී ලා- තු්ට ලා
සරපණ් ලාගී, ලා කග ලාගී, ලාශක්ටතිකර්ම ලාගී.
(3) සකමකජී

විපනෝදකස්වකද  ලා හක ලා යවශයතකව ්ට ලා

මත ලා  ලා පගොඩනැගුනු ලා ගී ලා - ලී ලා පකළි ලා ගී, ලා කළ ලා පගඩි ලා
පසල්ංම් ලා ගී, ලා ඔලිඳ ලා පකළිපේ ලා ගී, ලා පම්වර ලා  ලා පසල්ංම් ලා
ගී, ලාදරුනැළවිලි ලාගී.
(4) රසවි්ටදන  ලා සඳහක ලා නිර්මකණ  ලා වූ ලා ගී - ව්ටනම්, ලා
ප්රශස්ති ලාගී, ලාහ ්ට ලාගී, ලාවැංපුම්, විරහ ගී.
බෙර ලා සහ ලා තකංම් ලා පට ලා සමගින් ලා සහකජ ලා
වකද

ජ ලාසපජනු ලාංැබේ

2. Nurthi and Nadagam gee නකඩගම් ගී ක් හක නුර්ති ලා ලාගී ක් ලාගැික යුතු .
(නුර්ති ලා ලාහක ලා

කඩගම් ලාගී)

සර්පි
වකද

3. Light songs (සරං ලාගී)

කව

සහ ලා තේංකව ලා සමගින් ලා සහකජ ලා

ජ ලාසපජනු ලාංැබේ

තකං ලාපදකක  ලාය ්  ලාගීත ලාපදකක් ගැික

යුතු . පම  ලා

සි ලු ලා  ලා මකධ්ය ්ට  ලා යදකළ ලා පේ (සිීහං ලා දමිළ ලා ඉීග්රීස ලා
මකධ්ය ්ට).
සහකජ ලාවකද

4. Duet Songs

ජ ලාසපජනු ලාංැබේ.

තකං ලාපදකක  ලාය ්  ලාගීත ලාපදකක් ගැික

යුතු . පම  ලා

සි ලු ලා  ලා මකධ්ය ්ට  ලා යදකළ ලා පේ (සිීහං ලා දමිළ ලා ඉීග්රීස ලා
මකධ්ය ්ට).
සහකජ ලාවකද
5.

ව ලානිර්මකණ ලාගීත

ජ ලාසපජනු ලාංැබේ.

ගීතපේ ලා සි ළු ලා යීග ලා (ෙද ලා රචන , සීගීත , සහ ලා
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ගක න  ලා න ලායීශ ලාතුනම) ලාශිෂ්ය ලානිර්මකණ ලාවි  ලායුතු
(සිීහං ලාදමිළ ලාඉීග්රීස ලාමකධ්ය ්ට).

Table 2. Detailed information on the four categories of the Instrumental Competition
Sub-category
1. Light Songs using oriental
instruments (බපරදිග

Details
සිීහං ලාමකධ්ය
-වජලින්,

- දමිං ලා ලාමකධ්ය

එස්රකජ්,

සිතකර්,

- ලාඉීග්රීස ලාමකධ්ය  ලාගී.
ෙ නංක,

දිල්රුෙක,

භකණ්ඩ බජොදකබග

සර්පි

වකද

සඳහක තේංකව ෙමණක් ප ොදක ගත හැකි .

ජ කර

සරං ගී)

2. Tabla Madyalaya
Solo(ඒකං තේංක මධ්ය
වකද

ක බජොදක ගත හැකිජ. සහකජ වකද

ජ

නිජමිත ලාතකංජ ලා- ත්රිතක්
සර්පිනක ලා පහෝ ව ලි්ට, ලා

න ලා භකණ්ඩ කි්ට ලා ව නු ලා

ංෙන ලා පංපහරකවක  ලා යනුගත ලා වි යුතු . පමම ලා ලා

)

සහක  ලා වකදන ලා තමක ලා විසි්ට ලා සෙ ක ලා ගත ලා යුතු .කකං  ලා
යවම ලා විනකඩි ලා 05 ලා කි. උෙරිම ලා විනකඩි ලා 06 ලා කි. බමම ලා ලා
සහකජ ලාවකද

3. Native Bera Solo (බේශීජ
බෙරවකද

)

4. Keyboard Instrumental
Performance (ජතුරු පුවරු
වකද

ෑම ලා තිතකට ලා අනුව ලා වකද

ජ ලා කළ ලා හැක.

කකං  ලාඋෙරිම ලාවිනකඩි ලා3 ½ ලාකි.

Keyboard- නකද ලා මකංකව ලා සමග ලා chords ලා වකදන  ලා කළ ලා
යුතු . කකං  ලාඋෙරිම ලාවිනකඩි ලා3 ½ ලාකි.

)

5. Guitar Instrumental
Performance (Guitar
වකද

ඕ

 ලාතමක ලාවිසින් ලාසපජක ලාගත ලායුතුජ.

)

තරඟකරු ලා නකද ලා මකංකව ව න ලා වි  ලා සහක  ලා වකදය ලා
ශිල්පි ක ලා විසි්ට chords ලා වකදන  ලා කළ ලා යුතු . නැවත
තරඟකරු ලා chords ලා වකදන  ලා කළ ලා යුතු ලා යතර ලා එවි  ලා ලා
සහක  ලා වකදය ලා ශිල්පි ක ලා විසි්ට ලා නකද ලා මකංකව ලා වකදන  ලා
කළ ලායුතු . කකං  ලාඋෙරිම ලාවිනකඩි ලා3 ½ ලාකි.

Chords ලා වකදන

 ලා තරඟකරු ලා හැර ලා එක ලා වකදය ලා

ශිල්පිප ක් ලාෙමණක් ලාප ොදක ලාගත ලාහැකි .

6. Creative Instrumental
Performance (Solo)

තරගකරු ලාවිසි්ට ලාතමකපේ ලානිර්මකණක් මක ලා ලාවකදන  ලා ලා
තමක ලා විසි්ට ලා නිර්මකණ  ලා කරග්  ලා එක් ලා භකණ්ඩ ක් ලා
පහෝ ලා භකණ්ඩ ලා සමුහ ක් ලා ප ොදකපගන ලා ඉදිරිේ  ලා කං ලා
යුතු .

Awards
The students who win 1st, 2nd and 3rd places will be given honorary certificates and medals.
The 20% of the students who are selected for the 2ndround will be given merit certificates.

Workshops
Two workshops will be conducted after the initial screening of students
(1) Half-day workshop: Voice Training, Folk Songs etc.
(2) Half-day workshop: Instrumental Performance
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Submission of Applications





One student can apply for all the categories as desired.
If a student intends to contest for more than one category, separate application will be
submitted to each category.
Applications should be prepared according to the given format (contact faculty
coordinators to obtain the format).
Deadline for the submission of applications will be 28th of February 2020 and initial
screening would be held in mid-March 2020.

General Instruction




It is strictly prohibited to use mobile phones to get lyrics when you are performing on
the stage during the entire competition.
Dress code of the contestants will be notified before each rounds of competition.
Judge board’s decision for each round of competition is the final decision.

Applications should be submitted to the Faculty coordinators before the deadline.
Name of the Faculty Coordinator: …………………………………………..
E mail: ………………………………………………………………………
Phone: ……………………………………………………………………….
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For Office Use:

Application
Second Inter-Faculty Competition in Instrumental & Vocal Music 2020

(ICIVM 2020)
Name with Initials

Student Registration No.
Name of the Faculty
Permanent Address
Telephone Number/s
E-mail

Competing main category*

:

Instrumental
Vocal
Competing sub-category*

: ……………………………………………………………….........
……………………………………………………………………..

……………..

…………………………………

Date

Signature

*- If you intend to contest for more than one main category or subcategory, separate application
needs to be submitted for each.
Please submit your application to your Faculty Coordinator on or before 28thof February 2020.

