Základná umelecká škola
Štúrova 467/6, 024 01 Kysucké Nové Mesto
tel.: 041/421 21 06

Základná umelecká škola v Kysuckom Novom Meste vyhlasuje
XXV. ročník speváckej súťaže

Vokálna jar 2020
súťaž je určená pre žiakov ZUŠ

➢ Organizačné pokyny:
Termín: 26. marec 2020
Miesto: Koncertná sála ZUŠ v KNM
Prezentácia: 7,00 – 8,15 hod.
Začiatok súťaže: 8,30 hod.
➢ Účastnícky poplatok 15 € zvlášť za každého súťažiaceho žiaka, pedagóga,
korepetítora a pozorovateľa prosíme uhraďte bankovým prevodom na číslo účtu:
IBAN- SK4202000000002553822951
VS 26032020.
Do poznámky pre adresáta uveďte „Vokálna jar 2020“. 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 28. 2. 2020, kedy bude definitívna uzávierka súťaže.
V prípade neúčasti sa poplatok po uzávierke súťaže nevracia.
➢ Ubytovanie si zabezpečí každý účastník súťaže sám a na vlastné náklady.
Preposielame linky na ubytovacie zariadenia v rôznych cenových reláciach.

http://www.hotelkrivan.com/
http://www.motelskalka.sk/
http://www.baumont.eu/penzion.html

http://www.ubociana.sk/

➢ 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
2 piesne rozličných štýlových období

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

1 skladba z obdobia baroka alebo operná ária
1 umelá pieseň

Rozhodujúci je vek súťažiaceho v deň konania súťaže.
Súťažný program si vyžaduje iba klavírny sprievod
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.
. 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.
.
Kontakt:
p. uč. Zboja:

tel. 0908529493

robet.zboja@gmail.com

Tešíme sa na vašu účasť a spoločné umelecké zážitky.
Mgr. Eva Králiková
riaditeľka ZUŠ

