VIANOČNÉ PIESNE A KOLEDY 2017
4. ročník
Zámerom súťažnej prehliadky je priblížiť deťom a verejnosti v predvianočnom čase
krásu ľudových vianočných kolied a modernej vianočnej piesne .
Poskytnúť súťažiacim možnosť prezentovať svoje spevácke umenie.
Vyhlasovateľ a organizátor :

Kalokagatia – centrum voľného času Trnava

Termín a miesto súťaže :

12. decembra 2017 o 930 h.
Kino Hviezda, Paulínska ul., Trnava

Prezentácia a priestorové skúšky: v mieste konania súťaže od

800 do 900 h.

Súťažné kategórie :

A žiaci I. stupňa ZŠ a príslušné ročníky ZUŠ
B žiaci II. stupňa ZŠ a príslušné ročníky osemročných gymnázií a ZUŠ
C študenti SŠ, príslušné ročníky ZUŠ

Súťažný žáner :

1/ ĽUDOVÉ KOLEDY
- sólo
- spevácka skupina (dvaja a viac súťažiacich)
2/ MODERNÁ VIANOČNÁ PIESEŇ (slovenská, zahraničná)
- sólo
- spevácka skupina (dvaja a viac súťažiacich)

Prihlášky :

- prihlásiť sa môžete do

4. 12. 2017

Súťažné podmienky :
- minutáž (max. 2 minúty)
- pieseň podľa vlastného výberu v danej kategórii
- jeden súťažiaci môže súťažiť sólo a zároveň byť aj členom speváckej skupiny
- jeden súťažiaci môže súťažiť v obidvoch súťažných žánroch – ľudové koledy, moderná vianočná
pieseň
- školy môžu prihlásiť v každej kategórii a žánri max. 2 súťažiacich.
Prednes piesne :
1. Ľudová koleda bez hudobného doprovodu alebo s doprovodom ľudového hudobného
nástroja (husle, ozembuch, kontrabas, píšťala a pod.) – hudobný doprovod nie je povinný.
2. Moderná vianočná pieseň – bez alebo s hudobným doprovodom (CD nosič, USB, hudobný
nástroj – gitara a pod.) – hudobný doprovod nie je povinný.

Hodnotenie :

Spevácke výkony hodnotí odborná porota. Hodnotí :
-

Kontakt :

hlasový fond a hlasový prejav
javisková prezentácia (primerané gestá, tanečné prvky), postoj, vo folklórnom
žánri kroj
vhodný výber piesne primeraný veku interpreta
porota si vyhradzuje právo podľa uváženia zastaviť súťažiaceho v speve pokiaľ to uzná
za vhodné ako postačujúce na hodnotenie.

súťažiaci prihlásením sa do súťaže dávajú súhlas na využitie záznamu ich
výkonu na dokumentačné, edukačné, propagačné a nekomerčné účely
Kalokagatia – CVČ vrátane zverejnenia na webstránke.

Mária BEHÍLOVÁ,  3236/697

Mgr. Andrej HAVLÍK
riaditeľ K – CVČ

PRIHLÁŠKA

VIANOČNÉ PIESNE A KOLEDY 2017
ŠKOLA ..................................................................................................... Kategória/žáner ......................................................................
Meno súťažiaceho (pri skupinách názov skupiny a počet detí):
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

Názov súťažnej piesne (interpret) ......................................................................................................................................................
Hudobný doprovod (USB, CD, hud. nástroj) .................................................................................................................................
Zodpovedný pedagóg + kontakt ..........................................................................................................................................................
Čas v minútach potrebný na :
Postavenie scény ....................................... technickú skúšku.............................................. demontáž.................................................

