Srdečně vás zveme
na 6. ročník jazykově-umělecké soutěže,
konané za podpory Pardubického kraje
a města Holice

5 jazyků na pódiu
aneb
“It sounds bright, your voice and mind.“
“Es klingt gut deine Stimme und dein Mut!“
“Ta voix et ton art s´accordent bien.“
"Haz sonar tu voz con facilidad."
«Твой голос и ум – вот здорово.»
Pro: žáky 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií pardubického
a královéhradeckého regionu

Čas konání: úterý 3. 12. 2019 od 9:00 – registrace 8:30 (možno přijíždět už v 8:00)
Místo konání: v budově Gymnázia Dr. Emila Holuba v Holicích
Kategorie: 5 kategorií podle jazyků, z nichž každá je rozdělena na podkategorii hudební
a slovesnou:

1) angličtina

A) zpěv písně B) mluvené slovo na jevišti

2) němčina

A) zpěv písně B) mluvené slovo na jevišti

3) francouzština

A) zpěv písně B) mluvené slovo na jevišti

4) španělština

A) zpěv písně B) mluvené slovo na jevišti

5) ruština

A) zpěv písně B) mluvené slovo na jevišti

Kategorie nejsou rozděleny podle věku ani počtu žáků na jedno vystoupení.
Celé vystoupení, ať jednotlivce nebo skupiny, se bude hodnotit jako celek.
Z důvodů neslučitelnosti hodnocení zpěvu s elektrickou podporou a zpěvu bez mikrofonu s akustickým
doprovodem není povoleno karaoke ani mikrofon a zesilovače.
Jde především o jazyk, přirozený hlas a dovednost zaujmout.
Pro hudební vystoupení bude k dispozici klavír nebo větší keyboard. Ostatní nástroje si účastníci
zajistí sami.

Kritéria:
Kategorie A) zpěv písně
Může se účastnit jednotlivec nebo duo či trio. Píseň může být zpívána a-capela bez doprovodu nebo
doprovázena akustickým nástrojem (případně více nástroji).
K dispozici bude klavír nebo kvalitní keyboard u každé kategorie. Doprovázet může spolužák nebo
dospělý (max. 2 lidé).

Kategorie B) mluvené slovo
Obsahem může být poezie, próza nebo dramatický výstup. V případě většího počtu přihlášek bude
kategorie rozdělena dle žánru.
Může se účastnit jednotlivec nebo skupina (max. 4 žáci). Lze využít i vlastní rekvizity, obrázky, drobné
bicí nástroje, atd.
Délka vystoupení: kategorie A i B do 3 minut
Hodnotí se:
▪ dokonalost jazyka - výslovnost, intonace, frázování, srozumitelnost, plynulost
▪ výběr písně nebo mluveného slova, básně, prózy či dramatického výstupu
▪ ztvárnění výstupu - celkový umělecký dojem, vynalézavost ztvárnění, práce s hlasem a gesty
Předběžný program, který bude upřesněn dle počtu přihlášených:
▪ 9:00 – zahájení kulturním vystoupením v aule školy
▪ soutěž první kategorie
▪ soutěž druhé kategorie
▪ vyhlášení vítězů všech kategorií (Bývá mezi 12:00-13:00)
▪ po skončení veřejné představení vítězů všech kategorií
Přihlášky prosíme poslat nejpozději do úterý 20. 11. 2019.
Případnou změnu soutěžního obsahu vystoupení oznamte nejpozději do pondělí 26. 11. 2019.
Kategorie méně zastoupených jazyků nemusejí striktně dodržet 3 - minutový limit.
Prosíme ale nepřekročit 5 min.
Při větším překročení limitu bude číslo ve všech kategoriích postaveno mimo soutěž.
Z kapacitních a organizačních důvodů jsme nuceni stanovit limit počtu účastníků z jedné školy 12 žáků

Ze stejných důvodů může jednotlivec vystupovat maximálně ve dvou kategoriích jako sólo výstup
a k tomu ne více než v jedné ještě ve skupině či doprovodu. Celkově tedy může vystoupit maximálně ve
třech číslech. Stejná píseň jen v jiném jazyce není přípustná.
Soutěž je kapacitně omezena, vyhrazujeme si tudíž právo na určitou regulaci přihlášek v nadpočetně
zastoupených kategoriích případné nepřijetí přihlášek po termínu doručení.

Dotazy:
Mgr. Zdeňka Raabenstein Schejbalová

schejbalova@gyholi.cz
tel. 466 682 266
www.gyholi.cz

