PROPOZICE SOUTĚŽE V DĚTSKÉM ZPĚVU LIDOVÝCH PÍSNÍ A MUZIK

„ZPĚVÁČEK 2017“
VYHLAŠOVATEL:

BROLN
Folklorní sdružení Těšínského Slezska
Městský dům kultury Karviná

PODMÍNKY SOUTĚŽE
Soutěže se mohou zúčastnit děti ve věku 6 -15 let dle ročníku narození. Děti narozené 31. 12. 2001 a starší
se soutěže zúčastnit nemohou. Sólisté soutěží v kategoriích I. - IV.
Pro tyto kategorie se podmínky soutěže upravují následovně: děti budou zpívat dvě lidové písně z regionu
Těšínského Slezska!!!!!! odlišného charakteru (táhlá, rytmická) o dvou maximálně třech slokách. Dle
výběru interpreta bude jedna ze soutěžních písní s hudebním doprovodem a jedna bez hudebního doprovodu.
V městských kolech může být jedna píseň doprovázena klavírem či jiným hudebním nástrojem.
V regionální soutěži je hudební doprovod jedné písně povinný, lidová muzika bude zajištěna.
Soutěžící v V. a VI. kategorii (dua, tria) si zvolí dvě lidové písně z Těšínského Slezska bez hudebního
doprovodu. Této kategorie se mohou zúčastnit i děti, které se účastní sólového zpěvu.

KATEGORIE:
I. děti narozené v r. 2011 a 2010
- bez postupu do celostátní soutěže
II. děti narozené v r. 2009 a 2008
- bez postupu do celostátní soutěže
III. děti narozené v r. 2007 až 2005
- s možností postupu do celostátního finále
IV. děti narozené v r. 2004 až 2002
- s možností postupu do celostátního finále
V. pěvecká dua a tria r. narození 2011 až 2007
- bez postupu do celostátní soutěže
VI. pěvecká dua a tria r. narození 2006 až 2002
- bez postupu do celostátní soutěže
ORGANIZACE PŘEHLÍDEK
- základní (školská) kola proběhnou do 12. 2. 2017
- městská (oblastní) kola proběhnou do 15. 3. 2017
Školy ze samostatných malých obcí se přihlásí do městské přehlídky dle regionů.
Počet postupujících ze základních kol do městských kol určují organizátoři městských přehlídek.
Regionální přehlídka se koná v MěDK Karviná 5. 4. 2017 v 15:00 hodin
- do regionální přehlídky postupuje pouze vítěz městského kola z každé kategorie.
- lidový regionální kroj vítán
- startovné činí 50,- Kč na dítě, bude vybíráno před konáním regionální přehlídky na místě.
- zkouška s lidovou muzikou na regionální přehlídku 3. 4. 2017 od 14,00 pro Jablunkov, Třinec,
Český Těšín, Bohumín od 15,30 do 16,30 hodin pro Havířov, Orlovou a Karvinou.
Odborná porota hodnotí:
1. Výběr soutěžních písní vzhledem k věku interpreta a jeho hlasovým a intonačním schopnostem.
2. Zvládnutí regionálního stylu, dodržení dialektu, hlasová a intonační přesnost a připravenost.
3. Výraz, přirozený projev a radost ze zpěvu, užití lidového oděvu.
4. Schopnost spolupráce a kontakt s doprovodnou hudbou.

Při hodnocení může porota přihlédnout k tanečnímu nebo hudebnímu doplnění vlastního
zpěvu. Tato taneční a hudební prezentace není součástí hodnocení.

Městská (oblastní) kola:
Termíny městských kol vyhlašují uvedená zařízení mimoškolní výchovy.
Prosíme o zaslání termínu konání městského kola do 12. 2. 2017 na adresu:
valova.dagmar@seznam.cz
- Ze školních kol nutno zaslat přihlášky vítězů do kol městských na tyto adresy:
DDM Havířov – Tomáš Mendl, 736 158 153, tomas.mendl@svcha.eu
DDM Orlová – Mgr. Godulová Petra, 596 511 888, p.godulova@seznam.cz
DDM Bohumín – Lydie Balcárková, 606 347 153, 596 013 131, lydie.balcarkova@post.cz
ICM Petrovice u Karviné – Mgr. Markéta Nováková, 736 627 935, info@icmpetroviceuk.cz
DDM Č. Těšín – Šárka Klimoszová, 733 530 839, sarka.klimoszova@ddmtesin.cz
DDM Třinec – paní Mrkvová, 558 341 016, 558 989 016, soubory@ddmtrinec.cz
DDM Jablunkov – Mgr. Szotkowská Zdena, 720 041 012, szotkowska.ddm@gmail.com
-

Regionální kolo:
Pořadatelé městských kol zašlou vyplněné přihlášky vítězů do 20. 3. 2017:
MěDK Karviná – Pavla Richterová, 606 787 167, 596 309 023, pavlarichterova@medk.cz .
V přihlášce budou uvedeny vybrané písně z Těšínského Slezska včetně notového zápisu
a tóniny s označením, kterou píseň budou zpívat v doprovodu cimbálové muziky.
Upozorňujeme, že z městských kol postupují do regionální přehlídky pouze první
umístění v každé kategorii. Z regionální přehlídky do celostátní mohou postoupit
pouze vítězové z kategorií od 10 -15 let !
Děkujeme za vstřícnost a ochotu.
Folklorní sdružení Těšínského Slezska

