2. međunarodno natjecanje ženskih i muških komornih zborova

„LIPANJSKI ZVUCI“
Petrinja, 20. lipnja godine 2009.

Organizator: Ogranak Matice Hrvatske Petrinja i Hrvatska udruga zborovođa

Kategorija A – klasična zborska glazba
Propozicije:

do 12 minuta programa

3-4 skladbe

obvezatna je jedna skladba hrvatskoga skladatelja

program treba biti sastavljen od skladbi različitoga karaktera i stila

skladbe trebaju biti pjevane a cappella, jedna može biti uz pratnju klavira

skladbe se moraju izvesti na originalnom jeziku

Kategorija B – folklorna zborska glazba
Propozicije:

do 12 minuta programa

3-4 skladbe/obrade

obvezatna je jedna skladba/obrada hrvatskoga skladatelja/obrađivača

program treba biti sastavljen od skladbi/obrada temeljenih na glazbenim idiomima tradicionalne folklorne glazbe

skladbe/obrade trebaju biti pjevane a cappella, jedna može biti uz pratnju akustičnih instrumenata

skladbe/obrade moraju se izvesti na originalnom jeziku
Svaki zbor može se natjecati u obje kategorije.

Nagrade
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).
Nagrade nisu ograničene brojem.







Brončani lipin cvijet I-X (1-10,49 bodova)
Srebreni lipin cvijet I-X (10,50-20,49 bodova)
Zlatni lipin cvijet I-X (20,50-30 bodova)
Velika nagrada (Grand Prix) - Veliku nagradu u iznosu od 1000 $ dodjeljuje se zboru s najvećim postignutim brojem bodova.
Dirigentska nagrada - Ocjenjivački odbori mogu prema procjeni dodijeliti nagrade dirigenticama/dirigentima i umjetničkim
voditeljima/voditeljicama za poseban umjetnički dojam.
Nagrada Hrvatskoga društva skladatelja - Dodjeljuje se za najbolje izvedenu skladbu/obradu hrvatskoga
skladatelja/obrađivača.

Ocjenjivanje
Ocjenjivački odbori su međunarodni i sastavljeni su od po triju članova. Elemeti za ocjenjivanje su:

interpretacija

težina programa

pjevačko umijeće

opći umjetnički dojam
(intonacija, stilistika, dosljednost partituri)
Smještaj
Ponude smještaja i cijene daje Organizator na upit.
Kotizacija
Sudjelovanje na natjecanju u jednoj kategoriji iznosi 700 Kn, u dvije 1000 Kn.
Prijava
Za prijavljivanje za sudjelovanje na Natjecanju potrebno je poštom dostaviti Ogranku Matice Hrvatske Petrinja sljedeće:
- ispunjenu prijavnicu
- fotografiju zbora
- fotografiju dirigentice/dirigenta
- kraći životopis zbora i dirigentice/dirigenta
- četiri primjerka partitura prijavljenih skladbi/obrada
- potvrdu o uplaćenoj kotizaciji za sudjelovanje na Natjecanju
Umjetnički odbor Organizatora procjenjuje i odobrava prijavljeni program. Rok za prijavu je 1. svibanj 2009. godine.
Adresa:
Ogranak Matice Hrvatske Petrinja – Ljudevita Gaja 101 a – 44250 Petrinja
Hrvatska udruga zborovođa (HUZ) 01/6198469 – 098/275961

tel. 091/5713920

info@huz.com.hr

Prijavnicu i sve ostale obavijesti o Natjecanju možete dobiti na:

www.huz.com.hr

