BBSK - Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica a Obec Telgárt
H O R E H R O N S KÁ V A L A Š K A 2 0 1 9
Nedeľa 5. mája 2019 o 13.30 h v KD Telgárt, 56. ročník
súťažná prehliadka detského hudobného folklóru okresu Brezno.
Vyhlásenie súťaže
základným školám, detským folklórnym súborom, spevákom a inštrumentalistom v okrese Brezno
Na základe dlhodobej koncepcie v oblasti hudobného folklóru, vyhlasuje Stredoslovenské osvetové
stredisko v spolupráci s obcou Telgárt súťaž o Horehronskú valašku pre deti z okresu Brezno, ktorá sa
uskutoční v nedeľu 5. mája 2019 o 13.30 h v KD v Telgárte.
Kategórie:
1/ sólový spev : jedna ľudová pieseň, trvanie výstupu max. 3 min. , bez hud. sprievodu, resp. so
sprievodom detskej ľudovej hudby, harmoniky, heligónky
2/ duo - spev : jedna ľudová pieseň, trvanie výstupu max. 3 min., bez hud. sprievodu, resp. so
sprievodom detskej ľudovej hudby, harmoniky, heligónky
3/ skupinový spev : spevácke skupiny 3 - 12 členné , 2 - 3 piesne, trvanie výstupu max. 5 min., bez,
alebo s hudobným sprievodom
4/ hra na tradičné sólové ľudové hudobné nástroje : 1 melódia, resp. zostava melódií max. 3 min.
4/ ľudové hudby : 3 - 10 členné , 1 hudobné číslo , trvanie výstupu max 5 min.
Propozície:
A / Vekové rozdelenie : a/ od 6 - 10 rokov (1.- 4. ročník ZŠ) b/ od 11 - 15 rokov (5.- 9. ročník ZŠ).
Ľudové hudby - jedna veková kategória od 6 - 15 rokov (hráči na kontrabas a kontry môžu byť starší).
Účinkujúci potvrdia svoj vek podpisom na prezenčnej listine priamo na podujatí, kde sa uvedie meno,
adresa, rok narodenia a podpis.
B / V každej kategórii sa môže prezentovať len jeden účinkujúci z prihlásenej ZŠ resp. jeden z
detského folklórneho súboru (nie je prípustné účinkovať za školu aj za súbor). Účinkujúcich prihlási
príslušná škola (prosíme, aby ste informovali svojich talentovaných žiakov o podujatí a odporúčame, aby
ste si urobili svoje školské kolá); resp. detský folklórny súbor, čo garantuje požadovanú kvalitatívnu
úroveň. Účinkujúci sa môže prihlásiť aj individuálne - po konzultácii s organizátorom (napr. ak príslušná
škola nekonala školské kolo, alebo nenahlásila účinkujúcich a pod.).
C / Odborná porota odporučí udeliť v každej kategórii 1., 2. a 3. miesto, organizátor vyhotoví protokol
z výsledkov súťaže. Miesta sa nemôžu zdvojovať. Ak sa nedosiahne primeraná úroveň, resp. ak nebude
daná kategória obsadená min. tromi účinkujúcimi, organizátor si vyhradzuje právo niektoré z miest
neudeliť.
D / Hlavnú cenu - Diplom a “Horehronskú valašku 2019” dostáva škola resp. detský folklórny súbor,
ktorá získa najvyšší súčet bodov z jednotlivých kategórií (nie je povinnosť obsadiť všetky kategórie).
Bodové hodnotenie : 3 body za prvé miesto, 2 za druhé a 1 za tretie. Horehronskú valašku získa natrvalo
tá škola resp. súbor, ktorá tri razy po sebe získa hlavnú cenu (v roku 2018 získal Horehronskú valašku do
trvalej držby DFS Heľpančok z Heľpy).
E / Odporúčame spievať a hrať piesne zo svojej oblasti - obce, primerané veku účinkujúceho. Pri
účinkujúcich z mestských ZŠ a súborov sa akceptuje výber piesní aj z iných folklórnych regiónov. Počet
slôh žiadame upraviť na maximálne tri - hlavne pri pomalých piesňach!
F / Kritériá hodnotenia :
a/ základné : intonácia, rytmus, hlasová kultúra, technika spevu (hry), dodržiavanie a zvládnutie štýlovointerpretačných znakov regiónu, súhra, javiskové vystupovanie, presvedčivosť prejavu
b/ doplnkové : dramaturgia - výber a spracovanie hud. materiálu, štýl , vzhľad - úprava , kroje
c/ pomocné: dodržanie časového limitu a veku účinkujúcich (v prípade nedodržania stanoveného
časového limitu porota môže súťažiaceho stopnúť).
Prihlásiť sa môžete do 8. apríla 2019 na našu adresu (SOS, Dolná 35, 974 01 Ban. Bystrica) písomne, aj
prostredníctvom emailu: gaspar@sosbb.sk) Prihlasovací formulár - http://www.sosbb.sk/folk3.htm .
Prosíme bezpodmienečne dodržať termín!
Súťaž je v roku 2019 nepostupová.
Víťazi Horehronskej valašky 2019 v kategóriách sólový spev, postupujú priamo do finále Hronseckej
lipovej ratolesti, ktorá sa uskutoční v sobotu 25. mája 2019 v KD Hronsek. Súťaž je výberová,
predchádzať jej bude výberový konkurz dňa 23. apríla 2019 od 12.30 h v Komornej sále SOS.
Ing. Peter N o v y s e d l á k, v. r.
starosta obce Telgárt
SOS

Tatiana Salajová , v. r.
poverená výkonom riaditeľka

