Centrum voľného času v Povaţskej Bystrici

Propozície

Okresné kolo súťaţe „Slávik Slovenska 2018“
28. ročníka celoštátnej speváckej súťaţe v interpretácii
slovenskej ľudovej piesne

SLÁVIK SLOVENSKA 2018
Termín : 19.apríla 2018
Miesto konania : ZUŠ hudobný odbor, Povaţská Bystrica
Predbežný časový harmonogram : 8:30 – 9:00 hod prezentácia
9:00 – 9.45 hod. súťaží I. kategória
10:00 – 11: 00 hod. súťaží II. kategória
11:00 – 12: 00 hod. súťaží III. kategória
Podmienky súťaţe :
A/ v I. kategórii súťaţia ţiaci prvých aţ tretích ročníkov ZŠ a ţiaci ZUŠ,
B/ v II. kategórii súťaţia ţiaci štvrtých aţ šiestych ročníkov ZŠ, resp. prvých ročníkov osemročných
gymnázií a ţiaci ZUŠ,
C/ v III. kategórii súťaţia ţiaci siedmych aţ deviatych ročníkov ZŠ, resp. druhých aţ štvrtých ročníkov
osemročných gymnázií a ţiaci ZUŠ.
Ţiaci, ktorí reprezentujú svoje ZUŠ, sa do súťaţných kategórií zaraďujú podľa nimi navštevovaných
školských ročníkov ZŠ a osemročných gymnázií /viď body A, B, C/.
Súťažiaci v I., II. a III. kategórii sú povinní spievať dve piesne.
Podmienkou je, aby jedna z piesní pochádzala zo Spevníčka SS 2018 a mala aspoň dve slohy.
Druhú pieseň si súťažiaci v I., II. a III. kategórii volia podľa vlastného výberu, prípadne po dohovore s pedagógom alebo rodičom, t. j. pieseň, ktorú radi spievajú. Obe piesne musia obsahovať aspoň dve slohy.
Nie je proti pravidlám súťaže, ak si súťažiaci v I., II. a III. kategórii vyberú obe piesne zo Spevníčka SS 2018.

Súťažná pieseň musí mať ľudový pôvod, t.j. nesmie byť umelá, skomponovaná. Výberovú pieseň môže
súťažiaci spievať aj v jazyku národnostnej menšiny, žijúcej v Slovenskej republike. Vyžaduje sa aj rytmická
odlišnosť piesni, t.j. aby jedna bola pomalá a druhá rýchla ako aj primeranosť piesne veku súťažiaceho.
Do okresného kola postupujú iba víťazi základného školského kola z I., II. a III. kategórie. Súťažiaci
v okresnom kole sú povinní mať hudobný ( inštrumentálny ) sprievod pri jednej z interpretovaných piesní.
Ďalšiu pieseň súťažiaci interpretujú bez sprievodu ( á capella ).
Do krajského kola postupujú len víťazi I., II. a III. kategórie okresných kôl súťaže. Ich náhradníkmi sú
súťažiaci , ktorí sa umiestnili na 2. a ďalšom mieste.
Návratky prosíme zaslať najneskôr do 7. apríla 2018 na adresu: rehusova@cvcpb.sk, alebo poštou
na adresu : CVČ, ul. Lánska 2575/92, 017 01 Povaţská Bystrica.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmien časového rozpisu. Za zdravotný stav ţiakov zodpovedá
vysielajúca organizácia. Kaţdý ţiak si prinesie kartičku poistenca. Organizátor neručí za škody
účastníkom vzniknuté, ani nimi spôsobené. Súťaţiaci si donesú prezuvky!
Informácie :
RNDr. Rehúšová Marta, Centrum voľného času, Lánska 2575/92, 01701 Pov. Bystrica, tel. 0911 887 248
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RNDr. Rehúšová Marta
zodp. zamestnanec
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Ing. Ivan Hanulík
riaditeľ CVČ

