KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK 2019

XXIV. ROČNÍK PĚVECKÉ SOUTĚŽE

Propozice regionálního kola v Rumburku
ve čtvrtek 7. února 2019

Pořadatelem regionálního kola pro Šluknovský výběžek je:
- DDM Rumburk
Soutěžící jsou rozděleni do pěti kategorií:
Kategorie A1 - žáci narození po 31. 8. 2007, kteří se nevěnují studiu sólového zpěvu
nebo hlasové výchovy.
Kategorie A2 - žáci narození po 31. 8. 2007, kteří se věnují studiu sólového zpěvu
nebo hlasové výchovy.
Kategorie B - žáci narození mezi 1. 9. 2003 a 31. 8. 2007 (včetně), kteří se nevěnují studiu
sólového zpěvu nebo hlasové výchovy.
Kategorie C1 - žáci narození mezi 1. 9. 2003 a 31. 8. 2007 (včetně), kteří se věnují studiu
v oboru klasického zpěvu na ZUŠ, soukromě, na hudebním gymnáziu nebo v jiných zařízeních.
Kategorie C2 - žáci narození mezi 1. 9. 2003 a 31. 8. 2007 (včetně), kteří se věnují
muzikálu a populární písni na ZUŠ, soukromě, na hudebním gymnáziu nebo v jiných zařízeních.
Maximální časový limit vystoupení v kategorii A, B a C2 je 7 minut, v kategorii C1 9 minut.
Do kategorie A2, C1 a C2 mohou vyslat soutěžící pouze ZUŠ nebo jiné subjekty, na kterých žáci
studují sólový zpěv.
Podmínkou je zpívání zpaměti. Písně mohou být předneseny bez doprovodu, nebo s doprovodem
maximálně dvou akustických nástrojů nebo audionosiče.
Soutěžící zpívají bez mikrofonu. V kategorii C2 je přednesena lidová píseň bez mikrofonu a
druhá píseň s mikrofonem, v kategorii B je možné zpívat druhou píseň s mikrofonem.
Doporučujeme soutěžícím, kteří si vyberou píseň z oblasti populární, taneční nebo jazzové, aby
svou přihlášku podali do kategorie C2.
Porotu bude tvořit cca tříčlenná odborná porota, do které budou pozvány významné osobnosti
z řad pedagogů a pěvců.
Vítězové obdrží věcné ceny a diplomy.
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Organizace soutěže
1. Soutěž ve školním roce 2018/2019 se uskuteční a bude rozdělena do tří kol:
Školní kolo - proběhne do 15. ledna 2019 na jednotlivých školách buď formou
soutěží, nebo pouhou nominací nejvýše tří zástupců z kategorie A1, B a
pěti zástupců z kategorie A2, C1, C2 do dalšího kola.
Regionální kolo v Rumburku
ve čtvrtek 7. 2. 2019 v kinosále DK Střelnice Rumburk. Do celostátního kola postupují
dle rozhodnutí poroty v kategorii A1, A2 tři soutěžící, v kategorii B, C1 a C2 pět
soutěžících.
Celostátní kolo - viz. propozice celostátního kola dostupné na internetové adrese
www.karlovarskyskrivanek.cz (pondělí 18. 3. 2019 - kategorie A1 a A2, úterý 19. 3.
2019 - kategorie B a C2, středa 20. 3. 2019 – kategorie C1 v Karlových Varech).
2. Každý soutěžící musí vyplnit a odeslat přihlášku, kterou nalezne v příloze e-mailu nebo na
webových stránkách DDM Rumburk. Přihlášku potvrdí vysílající škola a potvrzením odpovídá
za správnost zařazení soutěžících do soutěžních kategorií A1, A2, B, C1 a C2. Věnujte prosím
pozornost důkladnému vyplnění přihlášky (celá jména, emailové adresy a pod.)
3. Přihláška do regionálního kola v Rumburku se zasílá nejpozději 25. 1. 2019
(do celostátního kola nejpozději do 22. 2. 2019).
4. Prezence proběhne v DK Střelnice Rumburk od 8.00 do 9.00 hodin
5. Začátek soutěže bude v 9.00 hodin.
6. Soutěžní úkol je pro školní kolo jednotný: přednes dvou písní libovolného žánru s doprovodem
nebo bez doprovodu.
7. Soutěžní úkol pro regionální kolo je rovněž pro všechny soutěžící jednotný:
u kategorií A1, A2, B
přednes dvou písní

1. píseň národní či zlidovělá
2. píseň libovolná

u kategorie C1
přednes tří písní

1. píseň národní či zlidovělá
2. píseň národní v náročnější úpravě (Janáček, Novák,
Trojan aj.) nebo umělá píseň
3. libovolná píseň nebo árie podle výběru soutěžícího

u kategorie C2
přednes dvou písní

1. píseň národní či zlidovělá (zpívaná bez mikrofonu)
2. píseň z oblasti populární hudby
(zpívaná s mikrofonem)

Zpívání zpaměti je podmínkou.
Písně budou předneseny sólově bez doprovodu nebo s doprovodem maximálně dvou
akustických nástrojů, případně audionosiče.
Všichni soutěžící zpívají bez použití mikrofonu, mimo druhé písně v kategorii C2.
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V kategorii B se nově mohou soutěžící rozhodnout, zda budou chtít zpívat druhou píseň
s mikrofonem či bez mikrofonu.
U písní s více slokami zazpívá soutěžící nejvýše tři.
1. Po odeslání přihlášky není možné měnit repertoár, pouze pořadí písní.
2. Vítězové budou vyhlášeni po skončení soutěže a po poradě poroty.
3. Výsledkovou listinu regionálního kola XXIV. ročníku Karlovarského skřivánka
pořadatel do týdne rozešle na zúčastněné školy, pro případné zájemce bude ke stažení
na webových stránkách DDM Rumburk.
4. Tiskopis přihlášky je možno získat rovněž na www.ddmrumburk.cz.
5. Karlovarský skřivánek se řídí organizačním řádem této pěvecké soutěže.
Kontaktní osoba:
Martina Kolárová
DDM Rumburk
U stadionu 1133/10, 40801, Rumburk
Tel: 412 332 436, mobil: 608 933 172
e-mail: estetika@ddmrumburk.cz
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