Ve Svatobořicích-Mistříně 5. 1. 2018
Vážení rodiče, ředitelé školských zařízení, vedoucí folklorních souborů, učitelé, starostové, příznivci
lidového zpěvu, prosíme o spolupráci na

16. ročníku Dětské pěvecké soutěže Jaromíra Měchury
která představí nejlepší dětské zpěváčky z oblasti jižního Kyjovska. Finálové kolo se uskuteční

v sobotu 24. 3. 2018 v 15:00 hod. na KD ve Svatobořicích-Mistříně.
Neveřejný výběr pro 16. ročník proběhne v sobotu 17. února 2018 na KD ve Svatobořicích-Mistříně.

pro MŠ, 1. - 4. ročník ZŠ od 9.00 do 11.00 hod.
pro 5. - 9. ročník ZŠ od 11.00 do 12.00 hod.
Propozice soutěže:
-

-

-

Soutěž v sólovém zpěvu lidových písní je určena pro děti předškolního a mladšího
školního věku, odkud vítězové vybraní porotou postoupí do soutěže Zpěváček
Slovácka do 10 let ve Velké nad Veličkou dne 16. 6. Z této soutěže se už dále
nepostupuje.
Vítězové od 10 do 15 let postupují do dalšího kola Zpěváček Slovácka, který se letos
uskuteční v Dolních Bojanovicích dne 21. 4. Odtud mohou postoupit do Zpěváčka
Moravy a Slezska a do celostátního kola, které organizuje BRoLN a Český rozhlas.
Účastník soutěže může soutěžit pouze za jeden region a smí se účastnit pouze jedné
regionální soutěže.
Účastník se představí v kroji a přednese jednu lidovou píseň z folklorního regionu,
který reprezentuje (Kyjovsko), ve Zpěváčkovi Slovácka už budou potřeba písně 2.
Je nepřípustné soutěžit s komponovanou sérií písní (více než jedna píseň v sadě).

Výkony soutěžících posoudí odborná porota podle následujících kritérií:
-

obecná hudební kvalita výkonu (intonace, rytmus, frázování, dynamika, výslovnost)
obecná pěvecká kvalita výkonu (výběr tóniny, práce s hlasovým rozsahem)
regionální a stylová čistota výkonu (výběr písně, přiměřená volba k věku interpreta)
celkový hudební projev a emocionální náboj výkonu
spolupráce s doprovodnou muzikou
Na výběrové kolo se dostaví děti za doprovodu rodičů nebo učitelů, přivítáme notový
záznam písně. Výběr soutěžících pro finálové kolo soutěže provede odborná porota,
která vám sdělí výsledek ještě ten den, poté obdržíte další informace o soutěži.
V případě nejasností a dotazů kontaktujte p. Rostislava Maradu tel.: 777 948 493,
nebo p. Markétu Varmužovou tel.: 731 181 646.

Děkujeme za spolupráci a prosíme o předání těchto informací kompetentním osobám.
Rostislav Marada, vedoucí Kulturního domu ve Svatobořicích-Mistříně.

