ZUŠ IGNÁCA KOLČÁKA V NÁMESTOVE
ODBOR CIRKEVNÁ A CHRÁMOVÁ HUDBA
ORGANIZUJE
SÚŤAŽ MLADÝCH ORGANISTOV
17. ročník súťažnej prehliadky,
ktorá sa uskutoční
13. júna 2022
pre epidemickú situáciu v online priestore.

PODMIENKY SÚŤAŽE:
• Poslať elektronickú prihlášku zverejnenú na stránke školy www.zusno.sk spolu so súťažným videom
a účastnícky poplatok do 3. júna 2022
• Odoslanie prihlášky bude možné výhradne len cez g-mail účet
• Súťažné vystúpenie musí byť zaznamenané na jednom videu v celku (nie po skladbách samostatne)
• Akákoľvek úprava videa nie je povolená
• Pri nahrávaní videa odporúčame použiť statív nastavený na šírku so záberom na celú postavu
• Poslať fotografiu súťažiaceho
• Program súťažiaceho: - Povinná skladba: J.G. Walther – Herr Christ, der einig Gottes Sohn
Je k stiahnutiu na stránke školy pod prihláškou alebo na stránke:
www.organ.zusno.sk/
- Skladba z obdobia baroka - ľubovoľný výber (J.S.Bach: Osem malých
prelúdií a fúg BWV 553-560; alebo BWV 531, 535, 533, 539,549...,
J. Krebs: Prelúdia a fúgy, prípadne podobná skladba barokového
skladateľa)
- Ľubovoľná skladba z obdobia klasicizmu, romantizmu, alebo
20. st. max. do 7 min.
Účastnícky poplatok:
• účastnícky poplatok: 7 € za súťažiaceho
• prosíme uhradiť bezhotovostne (bankovým prevodom), resp. vkladom na bankový účet
SK4156000000006687556001 do dátumu uzávierky prihlášok, t. j. do 3. júna 2022
• do poznámky pre adresáta je potrebné uviesť poznámku v tvare: organ a názov vysielajúcej ZUŠ
• poplatok zahŕňa ceny pre súťažiacich, bulletin, honorár pre porotu a náklady na organizáciu súťaže
• v prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia
Súťaž prebehne dňa 13. júna 2022 v priestoroch ZUŠ I. Kolčáka v Námestove s účasťou odbornej komisie,
ktorej predsedom je Mgr. art. Peter Sochuľák, pedagóg organovej hry na Konzervatóriu v Banskej Bystrici.
Výsledky súťaže zverejníme dňa 14. júna 2022, na stránke našej ZUŠ (www.zusno.sk)
Diplomy, vecné ceny a malý darček pre každého súťažiaceho budeme posielať poštou na adresu ZUŠ.
Tešíme sa na Vaše videá!

Základná umelecká škola Ignáca Kolčáka, Hattalova ul. 367/15, 029 01 Námestovo.
Telefonický kontakt: 043/5522372, príp.0907/172062

