Základná umelecká škola, Krčulova 21, 977 01 Brezno
Vážené kolegyne a kolegovia,
Základná umelecká škola v Brezne vyhlasuje
DVANÁSTY ročník súťaže
žiakov I. a II. stupňa ZUŠ v hre na husliach
a ostatných sláčikových nástrojoch
Cieľom súťaže je motivácia žiakov slovenských škôl, ako aj vzájomné poznanie práce
a porovnanie skúseností pedagógov. Súťaží sa v hre na husliach, viole, violončele
a kontrabase.
Súťaž sa uskutoční 23. apríla 2020 v priestoroch ZUŠ Brezno.
Súťažný poriadok:
Súťažiť môžu všetci prihlásení žiaci v jednotlivých kategóriách v uvedených časových
limitoch.
Kategória
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

ku dňu súťaže nesmie mať viac ako:
10 rokov
11 rokov
12 rokov
13 rokov
14 rokov
15 rokov
16 rokov
18 rokov

časový limit
4-6 minút
4-6 minút
4-6 minút
5-7 minút
5-7 minút
6-8 minút
7-10 minút
7-10 minút

Spodnú časovú hranicu treba dodržať, v prípade prekročenia horného časového limitu
má porota právo zastaviť súťažiaceho a hodnotiť výkon v časovom limite. Súťažný repertoár
je ľubovoľný. Hra spamäti je podmienkou. Nižšia kategória môže súťažiť za vyššiu.
Porota bude menovaná z pedagógov konzervatórií a ZUŠ.
Prihlášky spolu s účastníckym poplatkom je potrebné zaslať do 27. marca 2020 na
adresu Základná umelecká škola, Krčulova 21, 977 01 Brezno, alebo na e-mailovú adresu
zusbr1@gmail.com.
Účastnícky poplatok:
Každý súťažiaci, pedagóg, korepetítor zaplatí účastnícky poplatok v sume 10,-€
poštovou poukážkou na adresu školy. Do správy pre prijímateľa uveďte mená účastníkov.
Stravovanie bude zabezpečené z účastníckeho poplatku. Cestovné si hradí každý účastník
sám. Prípadnú neúčasť treba nahlásiť do 15. apríla 2020, poplatok bude vrátený.
Záujem o obed pre pozorovateľov, ktorí neplatia účastnícky poplatok treba nahlásiť do
20. apríla 2020 na číslo 0904436611. Na tomto tel. čísle budú taktiež poskytnuté prípadné
bližšie informácie o súťaži.
Tešíme sa na Vašu účasť!

V Brezne 29. novembra 2019.

PaedDr.Gabriela Pravotiaková, PhD.
riaditeľka školy
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Brezno, 23. apríla 2020
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