III. međunarodno natjecanje zborova u folklornoj glazbi

19. svibnja 2018.
u Hrvatskom narodnom kazalištu u Šibeniku
Organizatori: Hrvatska udruga zborovođa i Šibensko pjevačko društvo Kolo

Propozicije za sudjelovanje:
Natjecanje je namijenjeno svim vrstama omladinskih i odraslih pjevačkih ansambala – folklornim, klapama i klasičnim zborovima.












Pjevački ansambli kategoriziraju se prema broju i sastavu pjevača u:
- mali zbor (4 do 12 pjevača),
- veliki zbor (više od 12 pjevača),
Dob pjevača mora biti najmanje 15 godina.
Zborovi se mogu natjecati u kategorijama:
A - izvode se pjesme iz zemlje podrijetla zbora,
B - izvode se pjesme koje nisu iz zemlje podrijetla zbora nego su iz stranih zemalja.
Program za natjecanje treba biti sastavljen od:
- umjetničkih obrada pjesama iz zemlje podrijetla zbora (nacionalnih) ili stranih folklornih pjesama ili
- skladbi temeljenih na glazbenim idiomima nacionalne ili strane tradicionalne folklorne glazbe.
Sve pjesme trebaju biti pjevane na izvornom jeziku.
Dvije pjesme mogu biti pjevane uz pratnju izvornih instrumenata (bez elektroničkog pojačavanja), ostale trebaju biti pjevane a
cappella.
Pjesme mogu biti svjetovne ili duhovne.
Sve skladbe i obrade moraju biti najmanje troglasne.
Svaki zbor može se prijaviti za natjecanje u dvije kategorije.
Organizator će obavijestiti zbor je li prihvaćeno njegovo sudjelovanje, nakon čega se uplaćuje kotizacija u roku od sedam dana.

Kategorija A – nacionalna folklorna glazba





8 do 10 minuta programa
3 do 4 skladbe/obrade
program treba biti sastavljen od obrada/skladbi različitoga karaktera
pjesme moraju biti iz zemlje podrijetla zbora
Mali zborovi
4 do 12 pjevača
Veliki zborovi
više od 12 pjevača
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mješoviti

muški

ženski

A4

A5

A6

Kategorija B – strana folklorna glazba





8 do 10 minuta programa
3 do 4 skladbe/obrade
program treba biti sastavljen od obrada/skladbi različitoga karaktera
pjesme moraju biti iz stranih zemalja
Mali zborovi
4 do 12 pjevača
Veliki zborovi
više od 12 pjevača
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mješoviti
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Ocjenjivanje
Ocjenjivački odbor sastavljen je od više članova. Elementi za ocjenjivanje su:



interpretacija
pjevačko umijeće

težina programa
opći umjetnički dojam
(intonacija, stilistika, dosljednost partituri)




1. krug natjecanja
Nastup zbora ocjenjuje se s najviše 30 bodova. Od ukupnoga zbroja bodova sviju članova ocjenjivačkoga odbora izračunava se srednji broj
bodova. Prema postignutom broju bodova dodjeljuju se nagrade s odgovarajućim stupnjem. Svaka nagrada ima deset stupnjeva (I-X). U
ovom krugu zborovi se ne nadmeću međusobno nego ih se ocjenjuje individualno prema apsolutnim umjetničkim mjerilima. Stoga nagrade
nisu ograničene brojem. Zborovima, koji nisu osvojili bodove dodjeljuje se priznanje za sudjelovanje.



Brončana nagrada I – X (1,00-10,99 bodova)



Zlatna nagrada I

–X



Velika nagrada (Grand Prix)

Srebrna nagrada I

(11,00-20,99 bodova)

–X

(21,00-30,00 bodova)
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2. krug natjecanja za Veliku nagradu (Grand Prix)
Zborovi koji su u prvom krugu osvojili zlatnu nagradu i najveći broj bodova unutar svih A ili B kategorija natječu se u drugom krugu međusobno za
Veliku nagradu izvodeći jednu skladbu prema vlastitom izboru iz programa koji su pjevali u tim kategorijama. Umjetnički odbor također može
prema procjeni dodatno odabrati zborove koji će se također moći natjecati za Veliku nagradu. Prošireni ocjenjivački odbor tajno će izglasovat
pobjednika bez dodjele bodova.
Posebne nagrade
Ocjenjivački odbor može prema procjeni dodijeliti nagrade dirigenticama/dirigentima i umjetničkim voditeljicama/voditeljima za poseban
umjetnički dojam (interpretaciju, pjevačku pedagogiju i drugo).

Kotizacija
Sudjelovanje za zborove iz Hrvatske na natjecanju u jednoj kategoriji iznosi 800 kn, a u dvjema 1200 kn. Za zborove iz inozemstva iznosi 150 € za
sudjelovanje u jednoj kategoriji, a u dvjema 200 €. Inozemni zborovi trebaju ispuniti prijavnicu na engleskom jeziku. Na prijavnici se nalaze podaci
za plaćanje.

Prijava
Rok za prijavu je do 20. travnja 2018.
Kako biste se prijavili za sudjelovanje na natjecanju potrebno je dostaviti Hrvatskoj udruzi zborovođa sljedeće:
- ispunjenu prijavnicu (elektroničkom poštom)
- fotografiju zbora i dirigentice/dirigenta u visokoj rezoluciji (elektroničkom poštom)
- kratak životopis zbora i dirigentice/dirigenta kao Word dokument do 100 riječi za svakoga (elektroničkom poštom)
- četiri primjerka partitura prijavljenih skladbi/obrada (poštom)
- potvrdu o uplaćenoj kotizaciji za sudjelovanje na natjecanju (poštom ili elektroničkom poštom)
Umjetnički odbor procjenjuje i odobrava prijavljeni program.
Poštanska adresa: Hrvatska udruga zborovođa (HUZ) - 10000 Zagreb - Vrbik 11
tel. 098/275961

01/6198469
info@huz.hr

www.huz.hr

faks 01/6198468

Graz 510 km
Budapest 684 km
Klagenfurt 483 km

Zagreb 338 km

Maribor 438 km
Varaždin 426 km

Karlovac 292 km
Ljubljana 398 km
Bjelovar 423 km
Požega 409 (510)

Osijek 516 (617) km
Pula 451 km

ŠIBENIK
Novi Sad 567 km

Rijeka 343 km

Split 86 km

Dubrovnik 278 km

