Průvodce soutěží
Středa 15. května - Neděle 19. května 2019
3. ročník mezinárodní soutěže
pěveckých sborů

Karlovac | Chorvatsko

Pořadatel: The Croatian Choral Directors Association, Městské divadlo Zorin Dom
Spolupořadatelé: Festa Musicale z.s., Festa Olomouc s.r.o.

Program soutěže

Středa 15. května
Příjezd sborů

Čtvrtek 16. května
Výlety

Pátek 17. května
Sborový koncert
Zkoušky sborů

Sobota 18. května
8:30-11:30
12:00-17:30
19:00-20:00

Akustické zkoušky v soutěžním sále
Soutěž
Slavnostní vyhlášení výsledků

20:30

&
závěrečná soutěž Grand Prix
Zakončení soutěže

Neděle 19. května
Odjezd sborů

Aurora Cantat
Mezinárodnı́ soutěž pěveckých sborů
Pravidla soutěže:
Soutěž je zaměřena na všechny typy pěveckých těles a pěveckých sborů – mládežnických i dospělých
sborů - mužské, ženské i smíšené sbory.
Minimální počet členů pěveckého sboru je 4.
Program může trvat 8-10 minut (3-4 skladby).
Všechny skladby musí být zpívány alespoň trojhlasně.
Všechny skladby musí být zpívány v původním jazyce, ve kterém byly napsány. Sbory mohou zpívat
v jedné nebo dvou kategoriích.
Program se musí skládat ze skladeb různého charakteru a stylu.
Věk zpěváků musí být alespoň 15 let.

Soutěžní kategorie:
Kategorie A – Klasická hudba
Repertoár se musí skládat ze světských nebo duchovních skladeb / aranžmá vážné hudby.
Program musí být zpíván a cappella a 1 skladba může být doprovázena na piano.

Kategorie B – Folklórní hudba

Repertoár se musí skládat ze světských nebo duchovních skladeb / aranžmá jakéhokoli
druhu tradiční folklórní hudby.
Program může být zpíván a cappella nebo může být doprovázen akustickými nástroji.
1 skladba však musí být zazpívána a cappella.
Kategorie C – Populární hudba
Repertoár se musí skládat ze světských nebo duchovních skladeb / aranžmá populární
hudby.
Program může být zazpíván a cappela nebo může být doprovázen na piano či akustické
nástroje bez elektrického zesílení.
Kategorie D – Smíšená hudba
Repertoár se musí skládat ze světských nebo duchovních skladeb / aranžmá smíchaných
ze 2 nebo 3 kategorií.
Program může být zpíván a cappella nebo může být doprovázen na piano nebo na akustické
nástroje bez elektrického zesílení.
1 skladba musí být zazpívána a cappella.

Hodnocenı́ a oceněnı́

V soutěži zasedá mezinárodní porota, která se skládá ze 3 členů. Ti potom hodnotí tyto prvky:
interpretace
pěvecké dovednosti

obtížnost programu
celkový umělecký dojem
(intonace, styl, přesnost provedení atd.)

1. kolo
Sborové vystoupení může být oceněno maximálně 30 body. Průměr bodů je kalkulován
na základě celkového součtu bodů uděleného porotou. Ocenění s příslušnými úrovněmi jsou
uvedeny podle počtu získaných bodů. Každá medaile má 10 úrovní (1 – 10). Ceny nejsou limitovány
pořadím.
Bronzová medaile I-X (1.00-10.99 points)
Stříbrná medaile I-X (11.00-20.99 points)

Zlatá medaile I-X (21.00-30.00 points)
Grand Prix

Úroveň

Bronzová medaile

Stříbrná medaile

Zlatá medaile

I

1.00-1.99

11.00-11.99

21.00-21.99

II

2.00-2.99

12.00-12.99

22.00-22.99

III

3.00-3.99

13.00-13.99

23.00-23.99

IV

4.00-4.99

14.00-14.99

24.00-24.99

V

5.00-5.99

15.00-15.99

25.00-25.99

VI

6.00-6.99

16.00-16.99

26.00-26.99

VII

7.00-7.99

17.00-17.99

27.00-27.99

VIII

8.00-8.99

18.00-18.99

28.00-28.99

IX

9.00-9.99

19.00-19.99

29.00-29.99

X

10.00-10.99

20.00-20.99

30.00

Bodů

Bodů

Bodů

2. kolo – Závěrečná soutěž - Grand Prix
Sbory se zlatou medailí a nejvíce body v jejich kategorii se utkají v soutěži Grand Prix a to
s 1 písní ze stejného repertoáru. Porota může vybrat další sbory, které mohou soutěžit o vítězství
v Grand Prix. Nyní se sborům neudělují body, ale porota o vítězi hlasuje. Každý porotce má 1 hlas,
který dá svému favoritovi a poté se udělá součet všech hlasů porotců – vítězí nakonec ten sbor, který
má nejvíce hlasů poroty.

Speciální ocenění
Na základě svého úsudku může porota udělit speciální cenu sbormistrům a dirigentům v případě
speciálního uměleckého dojmu.

Registrační poplatek
Registrační poplatek činí 250 Euro za účast v jedné či dvou kategoriích.

Přihlášení
Následující kroky jsou důležité pro úspěšné přihlášení souboru:

Uzávěrka přihlášek - 19. dubna 2019
1. Poslat povinné dokumenty (uvedeny níže)
2. Zaplatit registrační poplatek (při odeslání přihlášky)
3. Vyplnit žádost o pobytový balíček (při odeslání přihlášky)

Pro registraci do soutěže pošlete prosím následující dokumenty pořadatelům soutěže – The Croatian
Choral Directors Association:
A)
Vyplněnou přihlášku (poslat e-mailem)
B)
Fotografii sboru a sbormistra ve vysoké kvalitě – alespoň 300 dpi (poslat e-mailem)
C)
Stručné informace o sboru a sbormistrovi ve formátu Word, maximálně 100 slov ke každému
(poslat e-mailem)
D)
4 kopie přihlášených skladeb (poslat poštou)
E)
Potvrzení o zaplacení registračního poplatku soutěže (poslat poštou)
F)

Pořadatelská umělecká komise přezkoumá a schvaluje přihlášený repertoár.

Uzávěrka přihlášek - 19. dubna 2019

Pobytové balíčky
Zúčastněnému skupině bude následně poskytnut pobytový balíček, který zahrnuje
cestovní služby a další aktivity (označené níže). Z organizačních důvodů jsou účastníci
povinni spolupracovat s autorizovaným partnerem pro cestovní služby
– Festa Olomouc s. r. o.
Cestovní výdaje, ubytování, jídlo, výlety, atd. během pobytu si hradí soubory
samostatně a zahrnují také všechny výdaje za doprovodné osoby a řidiče autobusů.
Spolupořadatel si vyhrazuje právo poskytovat cestovní služby prostřednictvím
objednávky pobytového balíčku.
Spolupořadatel disponuje kapacitami pro ubytování, stravování a cestování
v místě soutěže. Každý pobytový balíček zahrnuje Activity Pass, který je povinný pro
každého účastníka nebo doprovodnou osobu.

Activity Pass zahrnuje:
–Vstupenky na všechny koncerty a aktivity
–Promo materiály pro každého účastníka
–Vstup a účast na workshopy s porotci soutěže
–Vystoupení na koncertu
–Fotodokumentace koncertu a soutěže
–PR servis a tiskové zprávy, online přenosy

Pobytové balíčky

Pěvecké sbory si mohou vybrat ve škále pobytových balíčků. Balíček obvykle
obsahuje ubytování povinného stupně, polopenzi, 24 hodinového průvodce, asistenční
služby, prohlídky památek Karlovace s průvodcem – centrum města a výlet okolo
po dalších chorvatských památkách.
Prosím, vyplňte žádost pro objednávku pobytu a požádejte organizátory
o individuální nabídku. Cenová nabídka bude vystavena na základě objednávky
pobytového balíčku. Případné změny budou reflektovány pouze zasláním nové
objednávky pobytového balíčku
Organizátoři jsou schopni zajistit individuální požadavky souborů a velký výběr
dalších služeb.
Další služby, které jsou vyloučeny z pobytového balíčku, jsou obvykle: obědy,
letenky, autobusová i vlaková doprava, další výlety a prohlídky památek, individuální
prodloužený pobyt, zapůjčení hudebních nástrojů pro instrumentální doprovod,
následná koncertní turné na vyžádání.
Všechny pobytové balíčky obsahují Activity Pass.

Fakturační údaje - Pobytové balíčky
Název společnosti: Festa Olomouc s. r. o., cestovní agentura
Název banky: Komerční banka
Adresa banky: Tř. Svobody 14, 779 11, Olomouc, Česká republika
Číslo bankovního účtu: 19-1131660257/0100
IBAN: CZ0301000000191131660257
SWIFT: KOMBCZPPXXX
Poznámka: číslo faktury a jméno sboru
K platbě zálohy a poplatků budete vyzváni organizátory po odeslání přihlášky
Záloha musí být zaplacena v daném termínu kvůli rezervaci všech požadovaných služeb.
V případě změn nebo zrušení objednávky, může být naúčtován storno poplatek. Pro
detailní informace ohledně storno poplatků se ptejte organizátorů.
Všechny bankovní poplatky jsou placeny odesílatelem
Je možné si objednat pouze Activity Pass bez přidaných služeb. Cena Activity Passu
za jednu osobu je 95 eur.

Fakturační údaje - registrační poplatek
Hrvatska udruga zborovođa
SWIFT: ZABA HR2X
IBAN: HR6023600001102023177
Název banky/adresa: ZAGREBAČKA BANKA, Trg bana Josipa Jelačića 10,
10000 Zagreb, Croatia

3. ročník mezinárodní soutěže pěveckých sborů

Karlovac, Chorvatsko

PŘIHLÁŠKA
Název sboru
Smíšený - mužský - ženský

Počet zpěváků
Web sboru
Město, PSČ
Adresa
Kontaktní osoba
Telefonní číslo
E-mail
Jméno sbormistra
Telefonní číslo
E-mail

Skladatel/Aranžér
(celým jménem)

Typ provedení/
nástrojového doprovodu

Skladba/Aranžmá

(a cappella/doprovázené
nástrojem)

Délka

1
2
3
4
Můžete přihlásit 3-4 skladby/aranžmá o celkové délce max. 8-10 minut.
A – Klasická hudba

☐

B – Folklórní hodba

☐

C – Populární hudba

☐

D – Smíšená hudba

☐

Každý pěvecký sbor smí soutěžit až ve 2 kategoriích. Pro každou kategorii je třeba vyplnit přihlášku zvlášť.
Pro dokončení registrace je nutné odeslat následující:
-

E-mailem:
vyplněnou přihlášku jako wordový nebo PDF dokument
fotografii sboru ve vysokém rozlišení
fotografii sbormistra ve vysokém rozlišení
krátký popis sboru (Word-do 100 slov)
krátký medailonek sbormistra (Word-do 100 slov)

Poštou:
- 4 kopie partitur přihlášených skladeb

Výše registračního poplatku:
- 250 EUR za účast v 1 nebo 2 soutěžních kategoriích
Registrační poplatek zaplaťte na účet:
Hrvatska udruga zborovođa - SWIFT: ZABA HR2X - IBAN: HR6023600001102023177
Název banky/adresa: ZAGREBAČKA BANKA, Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, Croatia
Organizátor vás informuje o tom, zda byla vaše účast přijata / potvrzena nebo ne. Sbor musí v rámci 7 dnů po obdržení tohoto potvrzení zaplatit
registrační poplatek a poslat potvrzení o platbě organizátorům – HUZ Croatian Choral Directors Association. Prosím, ujistěte se, zda jsou
všechny informace správné a zda jsou všechna jména kompletní. Uzávěrka přihlášek je 19. dubna 2019.
info@choralcroatia.com
Addresa:
HUZ Croatian Choral Directors Association
Vrbik 11
HR-10000 Zagreb
Croatia
Další informace na telefonních číslech: +385-98-275961; +385-1-6198469 a +420 606 082 266
www.choralcroatia.com

KONTAKT
Croatian Choral Conductors Association
POŘADATEL SOUTĚŽE
Kontakt:
info@choralcroatia.com
+385-98-275961
+385-1-6198469

Adresa a bankovní údaje:
Hrvatska udruga zborovođa
Vrbik 11
HR 10000 Zagreb
Croatia
SWIFT: ZABA HR2X
IBAN: HR6023600001102023177
Název banky/adresa: ZAGREBAČKA BANKA, Trg bana Josipa Jelačića 10,
10000 Zagreb, Croatia

Festa Musicale & Festa Olomouc
Spolupořadatel soutěže
Kontakt:
info@festamusicale.com
tel.: +420 606 082 266

Adresa a bankovní údaje:
Festa Olomouc s.r.o.
28. října 460/9
779 00 Olomouc
IČ:
25903071
DIČ:
CZ25903071
Banka: Komerční banka
Číslo účtu.: 19-1131660257/0100
IBAN: CZ0301000000191131660257
SWIFT: KOMBCZPPXXX

