
First - Inter-faculty Competition in Instrumental & Vocal Music (ICIVM) 

 

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 students. 

The competition is opened for students of all the faculties.  

The competition will be conducted under two main categories, i.e., vocal and instrumental. 

Vocal Competition 

There are three sub-categories. 

1. Sri Lankan Sinhala Folk songs (ශ්රී ල ාංකීය ජන ග යන ) 

2. “Nurthi and Nadagam” gee (නුර්ති හ  න ඩගම් ගී) 

3. Light songs (සරල ගී):  will be conducted in three media (Sinhala, English and Tamil) and 

the evaluation will be done separately for each medium. 

Instrumental Competition 

There are five sub-categories. 

1. Light songs - using oriental instruments (පෙරදිග භ ණ්ඩ පයොද පගන ව දනය කරන සරල ගී). 

Evaluation will be done as a whole for all the instruments.  

2. Tabla Madyalaya solo (ඒකල තබ්ල  මධ්යලය ව දන). 

3. Native Bera” solo (පේශීය පෙරව දන). 

4. Key-board instrumental performance (යතුරු පුවරු ව දන). 

Evaluation will be done as a whole for all the instruments.  

5. Guitar instrumental performance (Guitar ව දන). 

Method of evaluation   

Applications will be called from students for all these categories at the faulty level. Thereafter, 

all the applications will be pooled and the contest will be conducted.as a whole. There will not 

be selections at the faculty level. The competition will be conducted in three rounds. In the 

1stround, out of all the students applied, the best 20% students will be selected from each 

category (initial screening). In the second round, out of 20% of students, the 3 best students 

will be selected and they will get the opportunity to contest in the grand finale. In the grand 

finale, out of the three students, 1st, 2nd and 3rd will be selected.  

 

 



Rules and regulations   

Rules and regulations of two categories are mentioned in Tables 1 and 2.  

Table 1. Detailed information on the four categories of the vocal competition 

 

Table 2. Detailed information on the four categories of the instrumental competition 

Sub-category Details 

1. Sri Lankan Sinhala Folk 

songs (ශ්රී ලාංකීය ජ ලා ග ලායකජගක) 

ස ම්ප්රද ිකක න ද ම ල ව්ට  අයත් ආඝ ත ත්මක (තිත්, ත ල 

සහිත) ගීයක් හ  අන ඝ ත ත්මක (තිත්, ත ල රහිත) ගීයක් ගැිකය 
යුතුය 
ෙහත දැක්පවන ග යන  වර්ග අතුරි්ට තුනක් පතෝර  ගත හැකිය. 
(1) වෘත්තී්ට මත පගොඩනැගුනු ගී - පනළුම් ගී, පගොයම් ගී, ෙැල් 

කවි, ෙ රු ගී, ගැල් ගී, දැල් ගී,  කුරක්ක්ට ගී, ෙඹර කැපීපම් ගී 

(2) ඇදහිළි හ  විශ්ව ස  මත පගොඩනැගුනු ගී - තු්ට සරපණ් ගී, 
ය ග ගී, ශ ්ටතිකර්ම ගී 

(3) ස ම ජීය විපනෝද සව් දය හ  අවශයත වය්ට මත  
පගොඩනැගුනු ගී - ලී පකළි ගී, කළ පගඩි පසල්ලම් ගී, ඔලිඳ 
පකළිපේ ගී, පම්වර  පසල්ලම් ගී, දරු නැළවිලි ගී 

(4) රසවි්ටදනය සඳහ  නිර්ම ණය වූ ගී- ව්ටනම්, ප්රශස්ති ගී, 
හ ්ට ගී, වැලපුම්, විරහ ගී 

බෙර ලාසහ ලාතකංම් ලාපට ලාසමගින් ලාසහකජ ලාවකදගජ ලාසපජනු ලාංැබේ 

2. Nurthi and Nadagam gee  ලා
(නුර්ති ලා ලාහක ලාගකඩයම් ලාගී) 

න ඩගම් ගීයක් හ  නුර්ති  ගීයක් ගැිකය යුතුය. 
සර්පිගකව ලාසහ ලාතේංකව ලාසමගින් ලාසහකජ ලාවකදගජ ලාසපජනු ලාංැබේ 

3. Light songs ලා(සරං ලාගී) 
 සාංහල ම ධ්යය - 70 දශකපේ ගී 

 දමිල  ම ධ්යය  - 70 දශකපේ ගී 

 ඉාංග්රීසී ම ම ධ්යය - ඔපෙර  ශශලිපේ ගී 

ත ල පදකක  අයත් ගීත පදකක් ගැිකයයුතුය. පමය සයලු  
ම ධ්යය්ට  අද ළ පේ 

 

සහකජ ලාවකදගජ ලාසපජනු ලාංැබේ 

Sub-category Details 

1. Light Songs using oriental 

instruments. (බපරදිය ලාභකණ්ඩ ලා

බජොදකබයග ලාවකදගජ ලාකරග ලාසරං ලා

ගී) 

සාංහල ම ධ්යය - 70 දශකපේ ගී; දමිල  ම ධ්යය  - 70 දශකපේ ගී 

ඉාංග්රීසී ම ම ධ්යය - ඔපෙර  ශශලිපේ ගී. වජලින්, එස්ර ජ්, සත ර්, 

ෙ නල , දිල්රුෙ , සර්පිගක ලා බජොදක ලා යත ලා හැකිජ. ලා සහකජ ලා වකදගජ ලා

සඳහක ලාතේංකව ලාෙමණක් පයොද  ගත හැකිය. 

2. Tabla Madyalaya Solo 

(ඒකං තේංක මධ්යංජ වකදග) 
 

නිජමිත ලාතකංජ ලා- ලාත්රිතක් 

සර්පින  පහෝ වයලි්ට, යන භ ණ්ඩයකි්ට වයනු ලෙන 
පලපහර වක  අනුගත වියයුතුය. පමම  සහ ය ව දන තම  විස්ට 
සෙය  ගත යුතුය.ක ලය අවම වින ඩි 05 කි. උෙරිම වින ඩි 06 
කි.බමම ලා ලාසහකජ ලාවකදග ලාතමක ලාවිසින් ලාසපජක ලායත ලායුතුජ. 

3. Native Bera Solo (බේශීජ 

බෙරවකදග)  

ඕගෑම ලාතිතකට ලාඅනුව ලාවකදගජ ලාකළ ලාහැක. ක ලය උෙරිම වින ඩි 3 

½ කි. 

4. Keyboard Instrumental 

Performance (ජතුරු පුවරු 

වකදග)  

Keyboard, piano etc.  

න ද ම ල ව සමග chords ව දනය කළ යුතුය. ක ලය උෙරිම 

වින ඩි 3 ½ කි. 

5. Guitar Instrumental 

Performance (Guitar වකදග) 
 

තරඟකරු න ද ම ල ව වයන වි  සහ ය ව දය ිලල්පිය  විස්ට 

chords ව දනය කළ යුතුය. නැවත තරඟකරු  chords ව දනය 
කළ යුතු අතර එවි   සහ ය ව දය ිලල්පිය  විස්ට න ද ම ල ව 
ව දනය කළ යුතුය. ක ලය උෙරිම වින ඩි 3 ½ කි.  

chords ව දනය  තරඟකරු හැර එක ව දය ිලල්පිපයක් ෙමණක් 
පයොද  ගත හැකිය. 



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 2nd round 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  

 

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 30th of August 2018 and initial 

screening would be held in mid-October 2018. 

 

Applications should be submitted to the faculty coordinators before the deadline.  

Name of the Faculty coordinator: ………………………………………….. 

E mail: ……………………………………………………………………… 

Phone: ………………………………………………………………………. 

 



 

Application for the First Inter-Faculty Competition in Instrumental & Vocal 

Music (ICIVM) 

 

 

Name with Initials: ………………………………………………………………………………… 

 

Student registration No:  ………………………………………………………………………….. 

 

Name of the Faculty: ………………………………………………………………………………. 

 

Permanent address: 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Telephone number/s: ………………………………………………………………………………. 

 

E mail: ……………………………………………………………………………………………... 

 

Competing main category: (If you intend to contest for more than one category, separate 

application needs to be submitted for each) 

 

 Instrumental              

 

 Vocal 

 

 

Competing sub-category: ……………………………………………………………………....... 

(If you intend to contest for more than one sub category, separate application needs to be submitted 

for each sub category) 

 

 

……………..      ………………………………… 

        Date              Signature  

 

Please submit your application to your Faculty Coordinator on or before 30th of August 2018.  

 

 

 


