PRAŽSKÝ PEVĚCKÝ FESTIVAL 2018
propozice
O soutěži




Pražský pěvecký festival je moderně pojatá celorepubliková přehlídka ve zpěvu českých
písní.
Do festivalu se může zapojit kdokoliv, kdo rád zpívá, ve věku 6 až 19 let.
Startovné se neplatí.

Termín


Festival se uskuteční 4. 5. 2018.

Přihlášení do soutěže







Zájemci vyplní elektronickou přihlášku přes přihlašovací formulář, který je k dispozici
na www.nasehudba.cz.
Do formuláře vloží odkaz na hudební nahrávku:
- ta bude nahrána na Youtube kanál
- může být natočena i na mobilní telefon
- píseň musí být zpívaná v českém jazyce
jako hudební podklad lze použít hudební nástroj nebo hudební podehrávku (důležité je,
aby byli účastníci slyšet)
Údaje na elektronické přihlášce musí být pravdivé a úplné. Účastník je srozuměn s tím, že
v případě jeho postupu ze základního kola budou informace o jeho osobě zveřejněny
na webových stránkách a v dalších mediích v souvislosti se soutěží.
Odesláním přihlášky dává zájemce (zákonný zástupce přihlášeného) organizátorovi festivalu
souhlas s pořizováním fotografií, videozáznamů a zvukových nahrávek k následné propagaci
festivalu.

Uzávěrka přihlášek




Přihlašování bude ukončeno 28. 2. 2018 o půlnoci.
Zpěváci budou o svém postupu či nepostupu informováni na emailovou adresu uvedenou
v přihlášce nejpozději do konce března 2018.
Seznam zpěváků, kteří postoupí do výběrového kola, bude zveřejněn i na webu
www.nasehudba.cz nebo ddm-ph2.cz.

Rozdělení kategorií a kola



Základní kolo - ze všech online přihlášených bude vybráno 30 postupujících
Výběrové kolo - 30 účastníků vystoupí naživo před porotou a diváky na Pražském pěveckém
festivalu v divadle.

Porota




Na slavnostním koncertě budou v porotě nejen zástupci partnerských institucí, ale i veřejně
známé osobnosti z hudební a herecké branže (konkrétní jména budeme postupně
odtajňovat).
Porota bude hodnotit:
- výběr a úroveň skladby
- rytmus skladby a jeho dodržování
- technické zvládnutí skladby…
- doplňující hodnocení: interpretace (nástup na jeviště, celkový dojem z vystoupení…)
 Cílem poroty není kritizovat, ale motivovat a dávat návod na to, co případně zlepšit.

Další informace





Cestovné si účastník hradí sám.
Ozvučení sálu zajištěno.
Každý účastník festivalu krom drobných upomínkových cen získá i možnost nahrát svou
festivalovou skladbu v nahrávacím studiu DDM Praha 4.
Součástí akce budou i různé hudební workshopy nejen pro účastníky (před konáním
festivalu), ale také hudební vzdělávací programy pro MŠ, ZŠ a ŠD a veřejnost.

Co může festival účastníkům přinést:









Pro vybrané účastníky jsou připraveny 2 celodenní workshopy, kde se dozví, jak
správně dýchat, zpívat, jak pracovat s interpretací, lektoři jim objasní tajemství
rytmu, jevištního projevu i hudební nauky.
Názor odborníků na jejich pěvecký výkon – hodnocení pouze motivační
Možnost zazpívat si na opravdovém jevišti.
Ceny a dárky od partnerů.
Možnost nahrát svou festivalovou skladbu v nahrávacím studiu DDM Praha 4.
Osobní setkání s osobnostmi českého showbusinessu.
Další spolupráce v projektu Festivalu i NASEHUDBA.CZ

Patrony festivalu jsou zpěvačka Eva Kleinová a skladatel Robert Štolba.
Pořadatelem je DDM Praha 2, Stanice techniků Vyšehrad v rámci edukačního programu Naše
hudba.
Akce bude realizována ve spolupráci se ZŠ Vratislavova a s podporou hlavního města Prahy, MČ
Praha 2 a DDM Praha 4.

