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...hľadáme novú

SUPER STAR

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

Centrum voľného času v jame 3 v Trnave

Miesto konania:

Kino HVIEZDA, Paulínska ul., Trnava

Termín a čas:

22. február 2022 o 915 h.

Prezentácia a zvukové skúšky:

800 - 845 h. v mieste konania súťaže

Podujatie sa bude realizovať za dodržania aktuálne platných protipandemických opatrení v danom
termíne. O prípadných zmenách budeme prihlásených súťažiacich včas informovať.
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:

Súťažné podmienky :

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

Každý súťažiaci spieva JEDNU PIESEŇ (live cez mikrofón) podľa vlastného výberu .

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!!! Povolený je
doprovod ľubovoľným hudobným nástrojom, ktorý treba uviesť v prihláške!
Hodnotenie :

Spevácke výkony hodnotí 3 - členná odborná porota, menovaná organizátorom.
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.

Prihlášky :

Prihlasovanie do 14. 2. 2022 vrátane. Prihlášky po termíne NEAKCEPTUJEME.

Kontakt: Ing. Mária Behílová: tel: 033/323 66 97

Mgr. Andrej HAVLÍK
riaditeľ CVČ
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SUPER STAR
PRIHLÁŠKA
na okresnú súťaž v speve populárnej piesne 2022
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!

