XXVII. Detský umelecký festival
DETSKÁ INTERPRETAČNÁ SÚŤAŽ /DIS/ V SÓLOVOM SPEVE
ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici 15. – 17. máj 2019
SÚŤAŽNÝ PORIADOK
Festivalu sa môžu zúčastniť žiaci základných umeleckých škôl. Nie je určená pre žiakov
konzervatórií, vrátane mimoriadnej formy štúdia (nultého ročníka) a žiakov stredných
a vysokých škôl s hudobno-umeleckým zameraním. Súťažiaci v III. a IV. kategórii vyplnia
Čestné vyhlásenie, že nenavštevujú mimoriadnu formu štúdia na konzervatóriu ani inú
formu štúdia na umelecko-pedagogickej škole.
KATEGÓRIE A ČASOVÉ LIMITY
I. kategória do 9 rokov

I. kolo do 4 minút

II. kolo do 4 minút

II. kategória od 10 do 12 rokov

I. kolo do 5 minút

II. kolo do 5 minút

III. kategória od 13 do 15 rokov

I. kolo do 5 minút

II. kolo do 5 minút

IV. kategória od 16 do 19 rokov

I. kolo do 7 minút

II. kolo do 7 minút

V. kategória od 20 rokov

I. kolo do 10 minút

II. kolo do 10 minút

SÚŤAŽNÝ PROGRAM
I. kategória
II. kategória
III. kategória
IV. kategória

I. kolo
II. kolo
I. kolo
II. kolo
I. kolo
II. kolo
I. kolo
II. kolo

V. kategória

I. kolo
II. kolo

2 ľubovoľné piesne rôzneho tempa
1 ľudová pieseň, 1 umelá pieseň
1 ľudová pieseň, 1 ľubovoľná pieseň
1 umelá pieseň, 1 ľubovoľná pieseň
1 ľudová pieseň v úprave skladateľa, 1 umelá pieseň
1 umelá pieseň slov. skladateľa, 1 ľubovoľná pieseň
1 ľudová pieseň v úprave skladateľa,
1 skladba z obdobia romantizmu
1 skladba z obdobia klasicizmu,
1 pieseň slovenského alebo českého skladateľa
1 skladba z obdobia baroka,
1 skladba z obdobia romantizmu
1 skladba z obdobia klasicizmu,
1 skladba z tvorby skladateľov 20. a 21. storočia
/môže byť aj muzikál/

Časové limity v jednotlivých kategóriách sú záväzné, prosíme o ich dodržanie. Poradie
súťažiacich sa určuje žrebovaním. Mladší súťažiaci môžu súťažiť vo vyššej vekovej
kategórii. Dodržanie predpísaného súťažného programu, spievanie naspamäť,
interpretácia aspoň jednej piesne v slovenskom jazyku a klavírny sprievod je
podmienkou. Odporúča sa v súťažnom repertoári zohľadniť požiadavku kontrastu tempa.
Poradie skladieb v jednotlivých kolách si určuje súťažiaci. Zmenu súťažného repertoáru
je možné nahlásiť tajomníčkam porôt pred začiatkom súťaže.

POROTA A OCENENIA
1.
Výkony súťažiacich hodnotí odborná porota zostavená z pedagógov VŠMU, AU,
konzervatórií a ZUŠ.
2.
Súťažiaci v sólovom speve, ktorí postúpia do II. kola, budú podľa počtu získaných
bodov ocenení umiestnením v zlatom, striebornom a bronzovom pásme.
3.
Najlepšia interpretácia piesne / skladby / slovenského autora bude zvlášť ocenená
Cenou J. Cikkera.
Odborná porota môže oceniť najlepší klavírny sprievod.
4.
Súťažiaci, ktorý v DIS získa najväčší počet bodov zo všetkých súťažiacich
bude ocenený titulom Laureát Detského umeleckého festivalu Jána Cikkera.
ORGANIZAČNÉ POKYNY
Zaplatenie poplatkov musí byť prevedené súčasne s odoslaním prihlášky. Ak
poplatky neuhradíte a neodošlete súčasne s prihláškou, organizačný výbor DIS
prihlášku nezaeviduje.
Prihlášky posielajte na našom predpísanom formulári, do 28.februára 2019 na adresu:
disjcbb@gmail.com
Informácie na tel. 0905 156060 alebo email: disjcbb@gmail.com
Náklady pre účastníkov DIS:
- účastnícky poplatok 15,-€ na osobu / poplatok uhrádza každý súťažiaci, pedagóg,
korepetítor, pozorovateľa rodič /
- poplatok za stravovanie 20,-€ na osobu
- poplatok za ubytovanie 20,- € na osobu
Poplatky prosíme uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu
IBAN: SK67 7500 0000 0040 1717 2069 vedený v ČSOB banke, a.s.,
VS: 2019 do poznámky žiadame uviesť: DIS + meno Vašej ZUŠ
/ napr. poznámka: DIS ZUŠ Senica /
Zaplatenie poplatkov treba zaplatiť súčasne s odoslaním prihlášky do 28. februára
2019
Poplatky sa nevracajú.
Cestovné hradí vysielajúca organizácia. Stravovanie a ubytovanie internátneho typu
zabezpečuje všetkým účastníkom festivalu organizátor. V prípade, že Vám tento typ
ubytovania nevyhovuje, odporúčame Vám využiť hotelové služby na vlastné náklady.
Informácie o súťaži nájdete aj na našej webovej stránke www.zusjcbb.sk .
Tešíme sa na Vašu účasť.
S pozdravom

Mgr. art. Martin Kašša, DiS. art.
riaditeľ ZUŠ Jána Cikkera

