CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE
V SÓLOVÉM ZPĚVU

2018
CELOPRAŽSKÉ KOLO
pro žáky studující sólový zpěv
(ZUŠ, hudební gymnázium, DDM, soukromá výuka)

a pro žáky nestudující sólový zpěv
(ZŠ, víceleté gymnázium)

sobota, 24. února 2018
koncertní sál ZUŠ Jižní Město

Základní umělecká škola Jižní Město
Praha 4 - Háje, Křtinská 673
ve spolupráci s Mezinárodním pěveckým centrem A. Dvořáka v Karlových Varech

pořádá

celopražské kolo
XXIII. ročníku soutěže

Karlovarský skřivánek 2018

♫ SOUTĚŽNÍ KATEGORIE
Kategorie A 1 - žáci narození po 31. 8. 2006, kteří se nevěnují studiu sólového zpěvu
Kategorie A 2 - žáci narození po 31. 8. 2006, kteří studují sólový zpěv na ZUŠ nebo soukromě
Kategorie B - žáci narození mezi 1. 9. 2002 a 31. 8. 2006 (včetně), kteří se nevěnují studiu
sólového zpěvu
Kategorie C 1 - žáci narození mezi 1. 9. 2002 a 31. 8. 2006 (včetně), kteří studují klasický
sólový zpěv na ZUŠ nebo soukromě nebo v jiných zařízeních
Kategorie C 2 - žáci narození mezi 1.9. 2002 a 31.8. 2006 (včetně), kteří studují populární
zpěv na ZUŠ nebo soukromě nebo v jiných zařízeních

♫ SOUTĚŽNÍ ÚKOLY
Kategorie A 1, A 2, B

1 píseň národní či zlidovělá
1 píseň libovolná
(max. 7 min.)
!!! (v kategorii B je možno zpívat píseň z oblasti populárních žánrů na mikrofon)

Kategorie C 1

1 píseň národní či zlidovělá
1 píseň národní v náročnější úpravě (Janáček, Novák, apod.)
nebo píseň umělá
1 libovolná píseň umělá nebo árie
(max. 9 min.)

Kategorie C 2

1 píseň národní či zlidovělá (bez mikrofonu)
1 píseň z oblasti populární hudby (s mikrofonem)
(max. 7 min.)

V každé kategorii budou uděleny diplomy nositelům 1. - 3. cen a čestných
uznání. Tři až pět účastníků s nejvyšším bodovým ohodnocením v každé
kategorii postupuje dle propozic do celostátního finále soutěže v Karlových
Varech, které se koná 26.-28. března 2018.
Výkony bude hodnotit odborná porota z řad pedagogů konzervatoří,
hudebních akademií a výkonných umělců

♫ PODMÍNKY SOUTĚŽE:
■ soutěž probíhá jednokolově
■ po odeslání přihlášky není možné měnit repertoár, pouze pořadí písní
■ zpěv zpaměti je podmínkou
■ u písní s více slokami zazpívá soutěžící nejvýše tři
■ písně budou předneseny sólově bez doprovodu nebo s doprovodem klavíru či jiného
nástroje (max. dvou akustických nástrojů), případně audionosiče

♫ ÚČASTNICKÝ POPLATEK SOUTĚŽÍCÍCH
Účastnický poplatek 150 Kč bude vybírán při prezenci soutěžících v den konání soutěže.

Přihlášku zašlete nejpozději do 19.1. 2018
elektronicky na adresu: zus.krtinska@volny.cz
Doplňující dotazy adresujte na e-mailovou adresu:
danielastepanova@centrum.cz
Telefonické dotazy: 603 201 799 MgA. Daniela Štěpánová - tajemnice soutěže

Potvrzení registrace bude zasláno na vámi uvedený e-mail.
Organizační pokyny pro celopražské kolo budou zveřejněny a aktualizovány
na webových stránkách ZUŠ Jižní Město - Křtinská od 31.1. 2018
http://www.zus-krtinska.cz/

PŘIHLÁŠKA DO CELOPRAŽSKÉHO KOLA
XXIII. ročníku celostátní pěvecké soutěže
KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK 2018
24. února 2018 - koncertní sál ZUŠ Jižní Město, Křtinská 673, Praha 4
Přihláška do kategorie (zakroužkujte):
A1 - žáci narození po 31. 8. 2006, kteří nestudují sólový zpěv
A2 - žáci narození po 31. 8. 2006, kteří studují sólový zpěv
B - žáci narození mezi 1. 9. 2002 a 31. 8. 2006, kteří nestudují sólový zpěv
C1 - žáci narození mezi 1. 9. 2002 a 31. 8. 2006, kteří studují klasický sólový zpěv
C2 - žáci narození mezi 1. 9. 2002 a 31. 8. 2006, kteří studují populární zpěv

1. Příjmení a jméno:
2. Datum narození:
3. Bydliště (přesná adresa):
4. Vysílající škola - adresa,telefon, e-mail:

5. Učitel sólového zpěvu:

Telefon:
E-mail:

Soutěžní repertoár:
1. píseň národní či zlidovělá:
Doprovod písně (nástroj):

jméno doprovázejícího:

2. píseň:
Doprovod písně (nástroj):

jméno doprovázejícího:

3. píseň nebo árie ( platí pro kategorii C1):
Doprovod písně (nástroj):

jméno doprovázejícího:

Celková minutáž soutěžního vystoupení :

Pedagogický doprovod (jméno, telefon):

Předpokládáme, že každý soutěžící bude mít vlastního korepetitora. V mimořádných
případech se obraťte před podáním přihlášky na pořadatele soutěže.
Datum:
Název vysílající školy
(nepovinně razítko školy a podpis ředitele)

