...hľadáme novú

SUPER STAR

18. ročník okresnej súťaže v speve populárnej piesne - jednotlivci
Vyhlasovateľ a organizátor :

Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave

Miesto konania:

Kino HVIEZDA, Paulínska ul., Trnava

Termín a čas:

13. február 2019 o 900 h.

Prezentácia a zvukové skúšky:

800 - 845 h. v mieste konania súťaže

PROPOZÍCIE :
Zámerom súťaže je vyhľadávanie nových speváckych talentov a ich prezentáciu širokej verejnosti.
Je určená žiakom základných škôl, 8-ročných gymnázií a študentom stredných škôl v Trnave a okrese
Trnava.
Kategórie :

A
B
C
D

kategória:
kategória:
kategória:
kategória:

1. – 3. ročníky ZŠ a príslušné ročníky ZUŠ
4. – 6. ročníky ZŠ a príslušné ročníky ZUŠ
7. – 9. ročníky ZŠ a príslušné ročníky osemročných gymnázií a ZUŠ
študenti stredných škôl a gymnázií

Súťažné podmienky : Každý súťažiaci spieva jednu pieseň (live cez mikrofón) podľa vlastného výberu –
nie vlastná tvorba.
Hudobný podklad treba priniesť na USB alebo na označenom CD. Hudobný podklad musí
byť iba v hudobnom aranžmáne – nie so stíšeným originálnym spevom! V opačnom
prípade nebude možné takýto podklad použiť pri speve!!!
Hodnotenie : Spevácke výkony hodnotí 3 - členná odborná porota. Hodnotí :
- hlasový fond, vhodný výber piesne, adekvátny veku a hlasovému rozsahu súťažiaceho
- vlastná javisková prezentácia piesne.
Porota si vyhradzuje právo zastaviť súťažiaceho v speve, pokiaľ to uzná za vhodné ako
postačujúce na hodnotenie. Ocenení súťažiaci získajú diplom a cenu.
Kontakt :
Mária BEHÍLOVÁ,  3236/697.
Prihlášky :

Prihlasovanie do 5. 02. 2019.

Mgr. Andrej HAVLÍK
riaditeľ K – CVČ
....................................................................................................................................................................................................
PRIHLÁŠKA na okresnú súťaž v speve populárnej piesne
Názov školy ......................................................................................................................... kategória ...........................................
Meno súťažiaceho ..........................................................................................................................................................................
Súťažná pieseň (meno pôvodného interpreta) : .............................................................................................................................
Použitý podklad: (USB alebo CD...) ........................... Doprovodný hudobný nástroj (ak je použitý)...............................................
Meno korepetítora: ........................................................... Zodpovedný pedagóg + kontakt.....................................................................

UPOZORNENIE: prosíme vyplniť všetky potrebné údaje na prihláške!

