Základná umelecká škola

Štúrova 467/6, 024 01 Kysucké Nové Mesto
tel.: 041/421 21 06, 422 03 76
Vážení priatelia,
Základná umelecká škola v Kysuckom Novom Meste vyhlasuje
XXIV. ročník speváckej súťaže

Vokálna jar 2019
pre žiakov ZUŠ I., II. stupňa a ŠPD v sólovom a komornom speve.
termín súťaže: 27. marec 2019
Časový harmonogram:
− prezentácia súťažiacich: 7.00 – 8.15 hod.
vestibul ZUŠ v Kysuckom Novom Meste
− otvorenie súťaže: 8.30 hod. v koncertnej sále ZUŠ, kde budú súťažiaci
oboznámení s harmonogramom súťaže.
Podmienky súťaže:

Sólový spev:
Kategórie:

Súťažný repertoár:

I. kat.: 7 – 9-roční

1 ľudová pieseň v úprave skladateľa
1 umelá pieseň

II. kat.: 10 – 12-roční

1 ľudová pieseň v úprave skladateľa
1 umelá pieseň

III. kat.: 13 – 15-roční

1 ľudová pieseň v úprave skladateľa
1 umelá pieseň

IV. kat.: 16 – 18-roční

1 pieseň slovenského skladateľa
( môže byť aj ľudová pieseň)
1 umelá pieseň

V. kat.: 19 – 22-roční
VI. kat.: 23 – 25-roční

2 piesne rozličných štýlových období
1 skladba z obdobia baroka alebo operná ária
1 umelá pieseň

Rozhodujúci je vek súťažiaceho v deň konania súťaže.

Komorný spev:

Do komorného spevu sa zaradia všetky zoskupenia bez ohľadu na vek
a počet súťažiacich. Podmienkou je interpretácia 2 piesní s klavírnym sprievodom,
prípadne a capella.
Všetkým zúčastneným udelí porota vecné ceny s ohľadom na splnenie
stanovených kritérií (výber repertoáru, dramaturgia, prednes, ... )
Kategória komorného spevu prebehne v poobedňajších hodinách.
Organizačné pokyny:
Súťažný program si vyžaduje iba klavírny sprievod.
Výkony súťažiacich bude hodnotiť trojčlenná odborná porota, ktorú vyberie
organizátor súťaže.
Organizátor si vyhradzuje právo nerešpektovať zmenu súťažiaceho a súťažného
repertoáru v deň konania súťaže.
Účastnícky poplatok 15 € zvlášť za každého súťažiaceho žiaka, pedagóga,
korepetítora a pozorovateľa prosíme uhraďte bankovým prevodom na číslo účtu:
IBAN- SK4202000000002553822951
VS 27032019.
Do poznámky pre adresáta uveďte „Vokálna jar 2019“. Prosíme neuhrádzať
účastnícky poplatok poštovým poukazom.
Poplatok zahŕňa - obed, občerstvenie počas súťaže, bulletin, honorár pre porotu,
ceny pre súťažiacich, organizácia súťaže. Cestovné hradí vysielajúca organizácia.
Prihlásiť sa môžete elektronicky na stránke www.zusknm.sk, kolónka
súťaže - Vokálna jar, najneskôr do 8. 3. 2019, kedy bude definitívna uzávierka
súťaže.
Po uzavretí prihlášok vás budeme
harmonograme súťaže.

presnejšie informovať o časovom

Viac informácii - p. uč. Zboja: 0908529493
Tešíme sa na vašu účasť a spoločné umelecké zážitky.
Mgr. Eva Králiková
riaditeľka ZUŠ

