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INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽ PEDAGOGICKÝCH FAKULT ČR
S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
PRAHA 2017
Interpretační soutěž se uskuteční ve dnech 9. – 10. června 2017 v prostorách katedry HV
PedF UK, Magdalény Rettigové 4, Praha 1 a v prostorách SZUŠ Music Art, V Remízku 926,
Praha 5.

Soutěžní podmínky:
Soutěžní obory
hra na klavír
hra na smyčcové nástroje
hra na ostatní nástroje
sólový zpěv
sbormistrovství

Soutěžní kategorie
I. kategorie – studenti specializovaných pedagogicko – uměleckých oborů (Hra na
nástroj, Sólový zpěv, Sbormistrovství), studenti učitelství ZUŠ a studenti nebo absolventi
středních nebo vysokých uměleckých škol
II. kategorie – studenti nespadající do I. kategorie
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Časové limity soutěžních vystoupení
I. kategorie – maximálně 20 minut
II. kategorie – maximálně 15 minut
V soutěžních oborech hra na klavír a sólový zpěv je podmínkou interpretace zpaměti.

Počet účastníků
V každé kategorii určitého soutěžního oboru je možné přihlásit maximálně dva soutěžící.
Zahraniční studenti jsou vítáni, platí pro ně stejné podmínky jako pro české studenty. Každá
fakulta ČR může do každé kategorie v jednotlivých oborech vyslat také jednoho zahraničního
studenta.

Složení porot
Porota pro každý soutěžní obor bude minimálně tříčlenná. Předseda poroty bude navržen a
odsouhlasen ostatními členy jednotlivých porot. Členství je čestné, nehonorované. Pro
přihlášku pedagogů do poroty platí stejný časový termín jako pro přihlášku studentů.

Soutěžní repertoár
Klavír, smyčcové nástroje, ostatní nástroje – nejméně dvě skladby rozdílných
slohových období a různého charakteru
Sólový zpěv: nejméně tři skladby slohově a výrazově různorodého repertoáru, v I.
kategorii povinně jedna operní nebo oratorní árie.
Sbormistrovství: povinná skladba zpaměti: P. Eben: Cantico delle creature, dále
skladby podle vlastního výběru. Dirigování s vlastním korepetitorem či nahrávkou.
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Uzávěrka přihlášek
Přihlášky (viz přiložený formulář) všech účastníků - soutěžících, korepetitorů i porotců
prosím zasílejte nejpozději do 12. dubna 2017 elektronicky na adresu
olga.kozankova@pedf.cuni.cz. Ke stejnému datu prosíme o zaslání návrhů na členy porot
pro jednotlivé soutěžní obory.
Časový harmonogram soutěže bude rozeslán na všechny katedry, které vysílají soutěžící, po
uzávěrce přihlášek.
Účastnický poplatek 200,-Kč

Ubytování
Ubytování bude poskytnuto na vysokoškolských kolejích UK v Praze. Orientační cena za 1
noc je 150,- Kč. Bližší informace k ubytování, dopravě a stravování zašleme v rámci
harmonogramu soutěže po uzávěrce přihlášek.

Těšíme se na vaši účast a setkání s vámi!

doc. MgA. Jana Palkovská, vedoucí katedry
PhDr. MgA. Vít Gregor, Ph.D., koordinátor nástrojové a pěvecké soutěže
Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D., koordinátor sbormistrovské soutěže
PhDr. Olga Kozánková, Ph.D., kontaktní osoba (olga.kozankova@pedf.cuni.cz)
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